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I. Sprawy organizacyjne-transport: 
 

1. Wyjazd w dniu 02.03.2019 roku sprzed BCK (ul. Słowackiego) ok. godz.16.00 . 

Przejazd autokarem na lotnisko Balice w Krakowie , wylot liniami lotniczymi 

Ryanair o godz.2010 do Sevilli (nr lotu FR 4078) przylot o godz.2355. 

2. Uczestnik musi posiadać – paszport (dowód osobisty). 

3. Waga bagażu przysługującemu pasażerowi: 1 sztuka 20kg  

4. Limit bagażu podręcznego-jeden pasażer może zabrać ze sobą jedną sztukę bagażu 

podręcznego o wadze do 10 kg i maksymalnych wymiarach 55 cm x 40 cm x 20 cm 

oraz 1 mały bagaż o wymiarach maksymalnych 35 cm x 20 cm x 20 cm. 

5. W Sevilli stażyści wraz z opiekunem są odbierani i dowożeni na lotnisko  transportem 

zorganizowanym przez organizację pośredniczącą Euromind. 

6. Na miejscu sfinansowane są bilety na transport miejski – 40 przejazdów. 

7. Powrót 16.03.2019 tymi samymi liniami lotniczymi : wylot z Sevilli o godz.1605 

(nr lotu FR 4077) przylot do Krakowa o godz.1945,przewidywany przyjazd do 

Bielska-Białej ok.22.00. Odbiór młodzieży pod BCK (ul. Słowackiego). 

 

II. Sprawy organizacyjne-pobyt w Barcelonie, uczestnikom gwarantuje się: 

 
1. Zakwaterowanie w rezydencji Fray w Sevilli. 

2. Zakwaterowanie w sobotę, wyjazd również w sobotę. 

3. Zapewnienie uczestnikom praktyk noclegów w pokojach kilkuosobowych.  

4. Zapewnienie trzech posiłków dziennie (śniadanie, lunch, kolacja, kawa, herbata), 

śniadanie i kolacja w formie bufetu. 

5. Zapewnienie prowiantu w czasie wycieczki i na powrót do kraju ojczystego, prowiant 

składa sie z kanapek typu sandwich (bagietek), napoju coca-cola, owoców lub jogurtu. 

6. Uczestnicy zostaną poproszeni o pozostawienie kaucji na wypadek zniszczeń  

w wysokości 20 €/uczestnik,(* Kaucja zostanie zwrócona niezwłocznie w ostatnim 

dniu pobytu, w przypadku niestwierdzenia jakichkolwiek szkód bądź zniszczeń). 

7. Zapewnienie obsługi sprzątającej łazienek i obszarów wspólnych.  

8. Pościel zmieniana jest w połowie stażu. 

9. Zapewnienie dostępu do Internetu bezprzewodowego. 

10. Usługa pralni jest dostępna za dodatkową opłatą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Sprawy organizacyjne-informacje dodatkowe: 

 
1. Uczestnik stażu otrzyma kieszonkowe w wysokości ok.100 euro, pozostałe 

ewentualne  koszty w tym np. kaucja (20 euro), dodatkowe przejazdy komunikacją 

miejską czy też bilety wstępów do zabytków stażysta ponosi we własnym zakresie. 

2. Należy zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) 

uprawniającą do otrzymania bezpłatnej pomocy medycznej w Hiszpanii. 

3. Wiosna i jesień w Hiszpanii są zazwyczaj bardzo krótkie, ale wahania temperatur dość  

     znaczne. Zimą na terenie południowej Hiszpanii normalnie temperatury nigdy nie 

     spadają poniżej -1°C temperatura odczuwalna może być dość niska, mogą również 

     występować dość obfite opady dlatego warto zabrać ciepłą odzież, pantofle 

     i parasol. Należy wiedzieć, iż domy w Hiszpanii skonstruowane są w ten sposób, aby 

     zatrzymywać  ciepło na zewnątrz, a nie w środku budynków, podłogi pokryte są  

     płytkami lub marmurem, aby dać poczucie rześkości i chłodu w lecie. 

4. Kontakt z opiekunami stażu można nawiązać telefonicznie pod   

     numerami : 

                                    Iwona Łogusz :+48788884268 

                                    Maria Chrzanowska: +48503031882 

                                    Numer kierunkowy Hiszpania +34 
 

Numer kierunkowy Hiszpania  
Z komórki: +34 xx xxx xxx  

      ze stacjonarnego: 00 34 xx xxx xxx 

Co można, a czego nie można zabrać do samolotu? 

Podstawowe zasady dotyczą przewozu płynów. Do bagażu podręcznego można zabrać 

maksymalnie 1 litr płynów w pojemnikach do 100 ml. Dotyczy to m.in. szamponu, płynu do 

płukania ust, płynnych balsamów do ciała, napojów. Jeśli chcesz zabrać na pokład coś do 

picia, najlepiej kup napój w hali odlotów, już po odprawie.  

W bagażu podręcznym nie mogą również znaleźć się przedmioty z ostrymi krawędziami, 

kolcami, czyli takie, które mogą być użyte jako broń. Można natomiast przewozić lekarstwa  

i akcesoria medyczne potrzebne pasażerowi w podróży. 

Dokładny wykaz można sprawdzić na stronach internetowych np.-  

http://www.esky.pl/porady-dla-podroznych/loty/bagaz/co-mozna-zabrac-do-samolotu 

 

 


