I N FORMACJ E DLA UCZESTN I KÓW I I CH RODZI CÓW DOTYCZA CE
W YJ AZDU ZAGRA N I CZ N EI GO
W RAMACH PROGRAMU REALI ZOW AN EGO ZE SRODKÓW POW ER N A
ZASADACH PROGRAMU ERASM US+ - GRUPA I (Kwiecien 20 18)

I . Spr awy or ganizacyj ne- t r anspor t :
1. Wyj azd w dniu 16.04.2018 roku sprzed BCK (ul. Slowackiego) o godz.17.00.
Przejazd autokarem na lotnisko Balice w Krakowie , wyl ot liniami lotniczymi I ber ia
o godz.2125 do Barcelony (nr lotu IB5673) pr zylot o godz.0010.
2. Uczestnik musi posiadac – paszport (dowód osobisty).
3. Waga bagazu przyslugujacemu pasazerowi: 1 sztuka 23kg (suma wymiarów = 158cm
(wysokosc + dlugosc + szerokosc)), waga bagazu podrecznego : 10 kg (suma
wymiarów zewnetrznych = 115cm(wysokosc +dlugosc + szerokosc).
4. W Barcelonie stazysci wraz z opiekunami sa odbierani i dowozeni na lotnisko
transportem zorganizowanym przez organizacje posredniczaca Espamob.
5. Na miejscu sfinansowane sa bilety na transport miejski – 20 przejazdów.
6. Powr ót 30.04.2018 tymi samymi liniami lotniczymi : wylot z Barcelony o
godz.1750 (nr lotu IB5712 ) przylot do Krakowa o godz.2040,pr zewidywany pr zyj azd
do Bielska-Bialej w godzinach nocnych. Odbiór mlodziezy pod BCK (ul.
Slowackiego).
I I . Spr awy or ganizacyj ne- pobyt w Bar celonie, uczest nikom gwar ant uj e sie:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Zakwaterowanie w Hostelu pod adresem Barcelona Calle Pamplona 114.
Zakwaterowanie w poniedzialek, wyjazd równiez w poniedzialek.
Zapewnienie uczestnikom praktyk noclegów w pokojach kilkuosobowych .
Zapewnienie dwóch posilków dziennie - sniadanie i jeden cieply posilek
(obiadokolacja), na godziny pracy dzieci przygotowuja sobie kanapki/cos do
zjedzenia lub dokonuja zakupu jedzenia/posilków we wlasnym zakresie.
Uczestnicy zostana poproszeni o pozostawienie kaucji na wypadek zniszczen
w wysokosci 20 €/uczestnik,(* Kaucja zostani e zwrócona ni ezwloczni e w ostatni m
dniu pobytu, w przypadku ni estwi erdzeni a jaki chkolwi ek szkód badz zni szczen).
Zapewnienie obslugi sprzatajacej lazienek i obszarów wspólnych.
Zapewnienie dostepu do Internetu bezprzewodowego .
Usluga pralni jest dostepna za dodatkowa oplata.

I I . Spr awy or ganizacyj ne- inf or macj e dodat kowe:
1. Uczestnik stazu otrzyma kieszonkowe, pozostale ewentualne koszty w tym np. kaucja
(20 euro), dodatkowe przejazdy komunikacja miejska czy tez bilety wstepów do
zabytków stazysta ponosi we wlasnym zakresie.
2. Nalezy zabrac ze soba Europejska Karte Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
uprawniajaca do otrzymania bezplatnej pomocy medycznej w Hiszpanii.
3. Wiosna i jesien w Hiszpanii sa zazwyczaj bardzo krótkie, ale wahania temperatur dosc
znaczne. Zima na terenie poludniowej Hiszpanii normalnie temperatury nigdy nie
spadaja ponizej -1°C temperatura odczuwalna moze byc dosc niska, moga równiez
wystepowac dosc obfite opady dlatego war to zabr ac ciepla odziez, pantofle
i par asol . Wskazane jest równiez zabranie akcesoriów na wypadek wysokich
temperatur (kremy z filtrem, okulary przeciwsloneczne). Nalezy wiedziec, iz domy w
Hiszpanii skonstruowane sa w ten sposób, aby zatrzymywac cieplo na zewnatrz, a nie
w srodku budynków, podlogi pokryte sa plytkami lub marmurem, aby dac poczucie
rzeskosci i chlodu w lecie.
4. Kontakt z opiekunami stazu mozna nawiazac telefonicznie pod
numerami :
I.Logusz (+48788884268),
G.Michalska (+48696593089)
Numer kierunkowy Hiszpania +34
Numer kierunkowy H isz p a n ia
Z komórki: + 3 4 x x x x x x x x
ze stacjonarnego: 0 0 3 4 x x x x x x x x

Co mozna, a czego nie mozna zabr ac do samolotu?
Podstawowe zasady dotycza przewozu plynów. Do bagazu podrecznego mozna zabrac
maksymalnie 1 litr plynów w pojemnikach do 100 ml. Dotyczy to m.in. szamponu, plynu do
plukania ust, plynnych balsamów do ciala, napojów. Jesli chcesz zabrac na poklad cos do
picia, najlepiej kup napój w hali odlotów, juz po odprawie.
W bagazu podrecznym nie moga równiez znalezc sie przedmioty z ostrymi krawedziami,
kolcami, czyli takie, które moga byc uzyte jako bron. Mozna natomiast przewozic lekarstwa
i akcesoria medyczne potrzebne pasazerowi w podrózy.
Dokladny wykaz mozna sprawdzic na stronach internetowych np.http://www.esky.pl/porady-dla-podroznych/loty/bagaz/co -mozna-zabrac-do-samolotu

