
Praktické pokyny 

Odjezd ve 12:30 z parkoviště před Biskupským gymnáziem. 

SRAZ ve 12:00 

Před nástupem kontrola dokladů (platný pas / OP + zdravotní průkazka ) +  odevzdání 

podepsaných a vyplněných formulářů:  

1. Kopie pasu nebo OP (stránka s fotografií, čitelným číslem a jménem) 

2. Závazné pokyny pro studenty 

3. Potvrzení o bezinfekčnosti 

4. Ne/souhlas rodičů se samostaným rozchodem nezletilých studentů 

Ubytování a strava 
 Francie – 1x hotel F1 Nimmes Ouest ve dvoulůžkových pokojích, bez stravy a bez ručníku!!!  
 Španělsko – 3x hotel Palm Beach Lloret de Mar, pokoje 3 – 4lůžkové, společnost H-TOP                            
                         Hotel Resorts, 3x polopenze 
 

Stravování (snídaně a večeře) začíná ve středu 24. 4. večeří a končí v sobotu 27.4. snídaní. 

Ostatní stravování si musí každý účastník zájezdu zajistit sám. Nápoje bude možné koupit  

v autobuse, občerstvení pak při zastávkách na benzínových pumpách, dále vždy při 

návštěvách měst – v Avignonu, v Nimmes (supermarket a rychlé občerstvení blízko hotelu 

F1) a pak v Lloretu.  

Pojištění: 
Po dobu pobytu jsou všichni pojištěni u UNIQA pojišťovny a.s., číslo smlouvy 1360500005. 
Pojištění se nevztahuje na ztrátu peněz, dokladů, šperků a předmětů ponechaných bez 
dohledu v autobuse. Doklady k pojištění jsou u vedoucího kolektivu a zájezdu.  
 
Peníze: 
Studenti si vezmou dostatečné množství peněz, aby si mohli nakoupit jídlo a nápoje a zaplatit 
vstupy do míst, která budou chtít navštívit. Je vhodné mít drobné mince na zpoplatněná 
hygienická zařízení na benzínových pumpách. 
Za Park Guell už zálohu na vstupenku zaplatili, společně ještě půjdeme do Muzea Dalího ve 
Figueres, předpokládaná částka za vstup – 12 euro / osoba.  
Ostatní vstupy budou dobrovolné: např. Barceloa Akvárium – 20 euro, Avignon – most 5,50 
EUR, Papežský palác – 12,00 EUR.    
 

Pedagogický dozor z Bigy: Mgr. Kateřina Průšová – tel: +420 777 125 219, Mgr. Lukáš 

Zapadlo – tel: +420 723 073 032, Mgr. Lukáš Malý 

Vedoucím zájezdu je průvodce p. Pavel Bičiště pověřený CK Bus Tourist, s.r.o., kontakt do 

CK: 00420 602 623 709.  



BARCELONA A OKOLÍ 

„se zastávkou v Avignonu“ 

 

Pondělí 22.4.2019 
Odjezd v 12,30 hodin z Hradce Králové, cesta přes SRN do Francie. 

Úterý 23.4.2019 
Dopoledne příjezd do Avignonu, prohlídka papežského paláce a města. 
V poledne přejezd do Nimes, prohlídka. Večer ubytování.  

Středa 24.4.2019 
Ráno odjezd do Španělska, příjezd odpoledne (cca ve 14 hod.) do 
turisticky rušného střediska Lloret de Mar, ubytování. Odpoledne 
prohlídka centra města, o kterém se díky komplexnímu turistickému 

vybavení a zábavě říká Evropské Las Vegas. Možnost koupání. Večeře, 
nocleh. 

Čtvrtek 25.4.2019 
Snídaně na hotelu, odjezd k nádhernému klášteru Montserrat, 

posazeného v horském masivu, prohlídka. Odpoledne příjezd do 
hlavního města Katalánska Barcelony, zastávka u parku Guell. Prohlídka 
některého přímořského letoviska (Calella nebo Blanes), návrat do Lloret 

de Mar, večeře na hotelu, nocleh. 

Pátek 26.4.2019 
snídaně na hotelu, odjezd do rodného města Salvátora Dalího – Figueres, 
návštěva muzea tohoto slavného malíře.  Odpoledne odjezd do města 

Girona. Prohlídka pastelově zbarveného historického centra města u 
řeky Onyar. Návrat na hotel, večeře, nocleh. 

Sobota 27.4.2019 
snídaně na hotelu, odjezd do Barcelony, celodenní pěší prohlídka centra 
města (Olympijský stadion, vrchol s pevností Montjuic, přístaviště, 
Rambla, gotická čtvrť s katedrálou, osobní volno).  Večer odjezd zpět 

přes Francii a SRN do ČR.   

Neděle 28.4.2019 
Ráno odjezd zpět přes Francii a SRN do ČR.  Příjezd ve večerních 
hodinách do Hradce Králové.  

 
CENA zahrnuje: 
dopravu zájezdovým autobusem, ubytování 1x nocleh na hotelu ve Francii, 
3x nocleh s polopenzi na hotelu ve Španělsku, vícelůžkové pokoje, průvodce, 
pojištění léčebných výloh, pojištění CK proti úpadku, obratovou daň v SRN. 

 
 

 



Vážení rodiče, 

v průběhu zájezdu plánujeme několik krátkých samostatných rozchodů na vymezeném 

území, kde si žáci budou moci nakoupit občerstvení, suvenýry a dárky. Vždy se budou 

pohybovat minimálně v tříčlenných skupinkách. Tímto bych Vás chtěla požádat o souhlas. 

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM  se samostatným rozchodem (nehodící se škrtněte) 

Jméno žáka: ………………………………………………….. Třída:………………………  

V ……………………………… dne: ……………………………… Podpis zákonného zástupce: 

………………………………………..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Biskupské gymnázium B. Balbína v Hradci Králové 
 

 
ZÁVAZNÉ POKYNY  PRO STUDENTY, kte ří se účastní zájezdu do 

Španělska 
22.4.2019 – 28.4.2019 

                    
 

1.  Všichni studenti musí dodržovat školní řád, neboť se jedná o školní akci. Z tohoto vyplývá 
přísný zákaz kouření a požívání alkoholu či jiných omamných látek. 

2.  Musí respektovat všechny pokyny dozoru. V případě nejasností má student za povinnost 
se informovat u dozorujícího učitele. 

3.  Studenti musí důstojně reprezentovat sebe a svoji školu. Očekává se od nich slušné, 
ohleduplné a kultivované chování k sobě navzájem, k učitelům a k veřejnosti. 

4.  Studenti musí udržovat pořádek v prostorách a zařízeních, v kterých pobývají nebo se 
pohybují. Musí též dodržovat interní řády a nařízení těchto zařízení / např. 
ubytovny,hotely, dopravní prostředky, atd. / 

5.  Musí dodržovat denní řád / budíček, denní jídla, večerka,../ Dodržovat program a zejména 
časový rozvrh akce - dochvilnost. 

6.  Zákaz vzdálení se od skupiny. V případě rozchodu je nutné přesně dodržovat časové 
limity a pohybovat se  pouze v prostoru určeném  dozorem.  

7.  Způsobí-li student záměrně či nedbalostí zvýšení nákladů na pobyt či dopravu celého 
zájezdu, je on či jeho zákonní zástupci povinni vzniklou škodu uhradit.                                                            

8.  V případě zdravotních či jiných potíží musí student tyto ihned nahlásit pedagogickému 
dozoru. 

9.  V případě trvalých zdravotních  problémů je student nebo jeho zákonný zástupce povinen 
o těchto problémech předem informovat pedagogický dozor písemně. Tato informace by 
měla zahrnovat případná upozornění o způsobu aplikace léků a další důležitá upozornění. 

10. Student před cestou do zahraničí odevzdá fotokopii OP nebo pasu/ stránka 
s fotografii,čitelným číslem pasu a jménem/.  

 
 
Tyto pokyny byly  vypracovány na základě školního řádu Biskupského gymnázia B. Balbína 
v Hradci Králové. Každé porušení  pokynů bude posuzováno jako přestupek a bude 
řešeno na pedagogické radě. 
 
 
Jméno a příjmení  studenta/ky..........................................................................    Třída................ 
 
 
Podpis studenta............................................          Věk studenta/ky ku dni výjezdu..................... 
 
 
Podpis zákonného zástupce............................................................... 
 
 
V Hradci Králové dne: …………………………………………. 



 
 
Jméno a příjmení  
 
studenta/ky.................................................................................................................................... 
 
Den narození.......................................................        Zdravotní pojišťovna …………………...     
 
Bydliště.........................................................................................................................................
. 
 
Kontaktní telefonní čísla............................................................................................................... 
                                       

 ................................................................................................................ 
                                    

   ................................................................................................................ 
 
 
 
Potvrzení o bezinfekčnosti ze dne.................................................. /max. 1den před odjezdem/ 
 
Není mi známo, že jsem v posledním týdnu přišel do styku s osobami, které onemocněly 
přenosnou nemocí. Nebyla mi nařízena karanténní opatření a jsem schopen se zúčastnit akce 
pořádané školou. 
 
Mám / Nemám zdravotní problémy. 
 
 Které / uveď i případné nevolnosti např. v autobusu, atd /: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Používám tyto léky:  /uveď název léků a způsob jejich používání/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis studenta........................................................................        
 
 
Podpis zákonného zástupce studenta.......................................................................................... 
 
 



 
 


