
Školní vícedenní zahraniční zájezd Bosna a Hercegovina (s návštěvou 
Chorvatska)
Termín: 6. – 13. 9. 2020

Odjezd: 6. 9. 2020 v odpoledních hodinách od školy (pravděpodobně: sraz v 15:30, odjezd v 16:00)

Příjezd: 13.9. 2020 asi v odpoledních hodinách ke škole

Cena:  10 000,-Kč 

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, ubytování, průvodce, komplexní cestovní pojištění včetně 
léčebných výloh a pojištění storna, informační materiály, 5x snídaně (začíná 3. den programu, končí 7. den programu)

Cena nezahrnuje: vstupy do památkových objektů, stravování mimo uvedené snídaně

Personální zajištění: RNDr. Martin Bojkovský, Mgr. David Burian a Mgr. Štěpán Groll
Cestu zajišťuje CK Mundo, Balbínova 1260, 500 03, Hradec Králové

Kontakt:  Gymnázium Omská - tel. 296 368 401, stepan.groll@omska.cz

S sebou: 
• Platný cestovní doklad (pas nebo občanský průkaz)
• průkaz pojištěnce
• potvrzení o bezinfekčnosti
• léky předepsané lékařem s návodem k užívání, náplasti
• kapesné 
• jídlo a pití na cestu

• vhodné oblečení a obuv / např. pláštěnka, větrovka, 
teplá mikina, bunda, .../

• batůžek
• hygienické potřeby 
• fotoaparát, mobil (cenné předměty na vlastní 

zodpovědnost)

Platba:
- Společně s přihláškou je potřeba uhradit první zálohu 1 000,- v hotovosti!!! (tato záloha je nevratná!!!*)
- 5 000,- je nutné zaplatit nejpozději do 24. 2. 2020.
- v případě zájmu o platbu přes účet kontaktujte p. Grolla
- zbylou platbu (4 000 Kč) je nutné zaplatit do 31. 5. 2020

Poznámka:
po celou akci platí školní řád a metodický pokyn MŠMT (např. zákaz konzumace alkoholu a drog,  povinnost 
uposlechnout pokynů pedagogického dozoru atd.)

Návrh programu zájezdu:

Den Program

1. den
Odpoledne  odjezd  od  školy  (gymnázium  Omská),  noční  tranzit  přes  Slovensko  a
Maďarsko

2. den Jajce, Ajvatovica, Mostar, nocleh Mostar 

3. den Radimlja, Stolac, Daorson, Vjeternica, nocleh Mostar 

4. den Medžugorje, Kravica, Počitelj, Blagaj, nocleh Mostar 

5. den Túra na Bjelašnici, nocleh Sarajevo 

6. den Sarajevo - tunel, bobová dráha, město, nocleh Sarajevo 

7. den Tuzla, Vukovar, Ovčara (HR), noční přejezd 

8. den návrat do Prahy pravděpodobně v odpoledních hodinách

* Pokud student najde za sebe náhradu, je záloha vyměněna za zálohu náhradního studenta a touto formou záloha vrácena.



ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ZAHRANIČNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 
DO BOSNY A HERCEGOVINY (6.-13. 9. 2020)

Student:

Třída (ve školním roce 
2019/2020):

Datum narození:

Číslo občanského 
průkazu/cestovního 
pasu
Mobilní telefon 
studenta:

Mobilní telefon 
zákonného zástupce:

E-mail studenta:

E-mail rodičů:

Zdravotní pojišťovna
 (kód a název):

Zdravotní problémy, 
alergie, léky, diety

Jiná sdělení pro 
doprovázející 
pedagogy

Stvrzuji závazně svým podpisem, že se můj syn / moje dcera zúčastní zahraničního poznávacího zájezdu
(dále jen „zájezd“) do  Bosny a Hercegoviny pořádaného školou. Dále potvrzuji  seznámení se základními
informacemi  o  zájezdu,  jeho  programem  (změna  vyhrazena)  a  řádem,  který  se  tímto  žák  zavazuje
dodržovat. 

Cena  zájezdu  zahrnuje  dopravu  klimatizovaným  autobusem,  ubytování,  průvodce,  komplexní  cestovní
pojištění  včetně  léčebných  výloh  a  pojištění  storna,  informační  materiály,  5x  snídani (začíná  3.  den
programu, končí 7. den programu). Cena nezahrnuje vstupy do objektů a stravovaní mimo uvedené snídaně.
Zavazuji se uhradit cenu zájezdu 10 000 Kč ve stanoveném termínu dle platebního harmonogramu podle
pokynů vedoucího zájezdu. Zavazuji se zaplatit náklady, které by vznikly v případě neúčasti mého syna či
dcery.

V Praze dne ________________

------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
podpis žáka podpis zákonného zástupce

Termín odevzdání přihlášky: osobně profesoru Grollovi od 9. 12. 2019 do 24. 2. 2020 V případě většího
počtu  přihlášených  rozhoduje  pořadí  odevzdaných  přihlášek;  ostatní  jsou  zařazeni  mezi  náhradníky.
Podmínky účasti  žáků na zahraničním zájezdu jsou stanoveny školním řádem (http://www.omska.cz/wp-
content/uploads/2018/08/SR0_01092018_final.pdf).   
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