
INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW OBOZU GRECJA 2019 

1. Termin wyjazdu 11.07.2019 godz. 18:00 (zbiórka uczestników godz. 17:30 przy V LO ul. Ofiar Oświęcimia14); powrót na 

miejsce zbiórki: 22.07.2019 około godz. 9:00. Miejsce docelowe Hotel  ANAIS Korinos, P.C. 60062 PARALIA KORINOU 

GREECE,  www.hotel-anais.com 

2. INFORMACJE O UBEZPIECZENIU 

o Podstawowy zakres ubezpieczenia wliczony w cenę imprezy:  

KL – 10000 €, KR – 6000 €,  NNW – 15000 PLN 

o Możliwość wykupienia ubezpieczenia ze zwiększonymi sumami ubezpieczenia: KOSZT DODATKOWY 50 zł 

KL – 20000 €, KR – 6000 €,  NWW – 15000 PLN,  NWS – 15000 PLN, BP(bagaż podróżny) – 1000 PLN 

o Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej: KOSZT 

DODATKOWY 70 ZŁ 

 

3. CO ZABRAĆ ZE SOBĄ 

 

 Ważny paszport lub dowód osobisty. Sprawdzić ważność dokumentu na dzień wyjazdu. Data ważności dokumentu 

powinna być dłuższa niż miesiąc od dnia wyjazdu. 

 KONIECZNIE! Dokument ubezpieczenia NFZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) 

 Poduszkę i lekki koc na noc do autokaru 

 Leki przyjmowane na stałe, leki na chorobę lokomocyjną, lekarstwa na przeziębienie, zażywane przeciwbólowe, coś na 

stłuczenia (np. altacet), rozstrój (np. smecta, stoperan) 

 KONIECZNIE! Nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne oraz krem do opalania z filtrem UV 50 

 Mały plecaczek potrzebny na wyjścia na plażę oraz na wycieczki, 

 Butelkę z atomizerem na wodę do spryskiwania ciała 

 Spodnie sięgające kolan (chłopcy), dłuższe sukienki/spódniczki/spodenki (dziewczyny), coś zasłaniającego ramiona –

ew. wejścia do obiektów sakralnych 

 Ręcznik plażowy oraz obuwie plażowe /plaże z drobnymi kamieniami lub grubszym piaskiem – wszystko gorące/,  

 wygodne obuwie, dobry humor, zły zostawić w Szczecinie. 

 

4. POSIŁKI 

OPRÓCZ KIESZONKOWEGO PIENIADZE NA POSIŁKI : na drogę do Serbii wziąć suchy prowiant. Do Serbii (Novyj 

Sad – hotel VIGOR) przyjeżdżamy około godz. 15:00. Po zakwaterowaniu wychodzimy na spacer po mieście. Będzie 

można coś kupić do jedzenia. Korzystnie jest wziąć EURO i wymienić na lokalną walutę. Ceny są niższe niż u nas o 

około 20%. 

Po spacerze idziemy na obiadokolację do restauracji. Rano mamy śniadanie i wyjeżdżamy do Grecji przez Macedonię. 

W hotelu będziemy około 20:00 na obiadokolację. Posiłki w Grecji zgodnie z programem tzn. 2 posiłki dziennie. W dniu 

wyjazdu ostatnim posiłkiem w hotelu będzie śniadanie. PROM Z IGOUMENTISY DO BARI – Zaokrętowanie około 

17:00, rejs trwa około 9 godzin. W trakcie rejsu obiadokolacja. Ponieważ prom przypływa do Bari około 7:30, UWAGA! 

Przypominamy (vide umowa) - rano (na promie lub po wyokrętowaniu) jemy przygotowane samodzielnie we własnym 

zakresie śniadanie; posiłki w Bari i w drodze do Bolonii – także we własnym zakresie. Po przyjeździe do Bolonii - 

obiadokolacja w hotelu oraz śniadanie następnego dnia.  

 

5. WAŻNE!  Termin dostarczenia dokumentów (umowy, karty kwalifikacyjne) i uregulowania całości wpłaty upływa 

5 lipca 2019. Proszę zostawić dokumenty w sekretariacie V LO w foliowej koszulce z adnotacją ‘dla p. J.Dunin’, 

wpłaty – na konto (nr na umowie lub stronie www, zakładka KONTAKT). W razie zagubienia dokumentów – do 

pobrania ze strony www.akme.szczecin.pl, zakładka DO POBRANIA. Na karcie kwalifikacyjnej niezbędny wpis 

pielęgniarki o szczepieniach lub ksero aktualnej książeczki szczepień. W razie pytań – tel. 694 200 984 

 

 

 

http://www.akme.szczecin.pl/

