
ZÁJEZD DO ALBÁNIE 31.8.-7. 9. 2018

Sraz 31. 8. 2018 v 15:30 u školy (odjezd autobusu v 16:00)
Stravování: Není zajištěno, každý účastník si zajišťuje stravu sám
Příjezd: 7. 9. 2018 ke škole v pozdních odpoledních hodinách

Pedagogický dozor: RNDr. Martin Bojkovský, Mgr. David Burian a Mgr. Štěpán Groll 
Ubytování: 1x ubytování v hostelu v Prizrenu, 4x ubytování ve Velipoljë
Program: 1. 16:00 odjezd od školy (Gymnázium Omská), tranzit přes Maďarskoa Srbsko do Kosova

2. orientální Prizren se zachovanou osmanskou čtvrtí (mešity, pevnost Kalaja, kamenný 
most přes řeku Bistricu, turecké lázně), ubytování v hostelu v Prizrenu

3. městečko Rubik – opevněný kostelík a bývalý koncentrační tábor, hrad Krujë (Kruja) – 
rodiště národního hrdiny Skanderbega, ubytování na 4 noci ve Velipoljë

4. dopoledne odpočinek u Jaderského moře, odpoledne vyhlídková plavba po přehradě 
Komanit v podhůří Prokletých hor

5. túra v pohoří Bjesket e Nemuna nad horskou vesnicí Bogë, večer ve vesnici Xhaj

6. pevnost Rozafat s krásným výhledem na soutok tří řek a na Škodru, turecký most v Mesi, 
koupání ve Skadarském jezeře, centrum severní části země Shkodër (Škodra)

7. brzy ráno odjezd z Velipolje, přejezd do Černé Hory – město Kotor na břehu zálivu Boka 
Kotorska (túra na pevnost Vrmac, středověké hradby vysoko ve skalách, starobylé historické 
jádro, románská katedrála Sveti Tripun, koupání v moři), noční tranzit přes Slovinsko a Rakousko

8. návrat do Prahy pravděpodobně v pozdních odpoledních hodinách

Co sebou: - pohodlné oblečení (včetně na převlečení)

- vhodnou vycházkovou obuv!

- plavky

- nepromokavou bundu

- náhradní boty

- přezůvky

- pokrývku hlavy

- malý batoh

- láhev na vodu

- hygienické potřeby

- opalovací krém

- léky, pokud nějaké užívá

- cestovní pas   nebo občanský 
průkaz (platný minimálně do 7. 
12. 2018)

- kartičku pojištěnce

- peníze na vstupy (bude se 
vybírat 20 euro)

- kapesné (dle vlastního uvážení, 
doporučujeme 50 euro)

Při odjezdu: - Odevzdat Prohlášení o bezinfekčnosti (http://www.omska.cz/ke-stazeni/formulare/) 
- Okopírovanou kartičku pojištěnce
- Podepsaný informační list o pravidlech chování na zájezdu.
- Souhlas s cestou do zahraničí od studentů, kterým v den odjezdu nebylo 18 let

Pro žáky platí na akci školní řád v  plném rozsahu, doplněn o pravidla provozu ubytovacích 
zařízení  a režimu  dne  na akci.  V případě  hrubého  porušení  tohoto  řádu  nebo  porušení 
pravidel  bezpečnosti a  ochrany  zdraví  bude  studentovi  po  návratu  uděleno  adekvátní 
kázeňské opatření.

Nad rámec těchto pravidel jsou studenti po dobu akce povinni řídit se instrukcemi dalších  
osob, jež ji spoluorganizují, tj. zástupce cestovní kanceláře, řidiče.

Pedagogický dozor doporučuje nebrat s sebou cenné věci.

Je přísný zákaz s sebou přivézt a na akci požívat alkoholické nápoje, cigarety či jiné omamné 
látky. Při porušení bude postupováno podle školního řádu.

Je  zakázáno  s  sebou  vézt  věci,  které  by  mohly  ohrozit  zdraví  své,  spolužáka/ků, 
pedagogického dozoru či zaměstnanců cestovní kanceláře.


