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Všeobecné informace pro školy k cestě do Velké Británie
1. Cestovní doklady
Ke vstupu do UK potřebují čeští občané (platí i pro osoby mladší 15 let) platný cestovní doklad, který
musí být platný po celou dobu pobytu v zahraničí. Doporučujeme, aby jeho platnost přesahovala délku
pobytu alespoň o jeden měsíc.
Žáci, studenti nebo členové pedagogického dozoru, kteří nejsou občany České republiky, si musí
ověřit, zda pro cestu do Velké Británie potřebují vstupní vízum a sami si jej musí zařídit. Toto je
možné s využitím níže uvedených webových stránek.
https://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-prague.cs
https://www.gov.uk/check-uk-visa

2. Seznamy cestujících
Pro potřeby ubytování, pojištění a lodních společností je nutné vyplnit přiloženou tabulku s údaji všech
cestujících a v nejkratší možné době zaslat e-mailem do naší cestovní kanceláře. Prosím, do
poznámky nezapomeňte uvést zdravotní omezení, alergie nebo zvláštní dietetické požadavky.
Jmenný seznam se všemi údaji 3x vytiskněte, opatřete razítkem školy a podpisem odpovědné osoby.
Seznamy si od Vás převezme průvodce.

3. Zakázané předměty
Do Velké Británie je zakázané dovážet:

-

-

oficiálně neregistrované léky a drogy (morfium, heroin, kokain, amfetaminy, barbituráty, LSD a
marihuana);
útočné zbraně (jakýkoliv nůž s čepelí delší než 7,5 cm je považován za útočnou zbraň,
vystřelovací nože, nože typu „motýlek", zavírací nože, nože ve tvaru „opaskové přezky", nože
maskované jako předměty denní potřeby, dýky, vrhací hvězdy, meče, boxery, foukačky,
teleskopické obušky a některé nástroje používané pro bojová umění);
materiály s pornografickou tematikou;
padělky, pirátské kopie a zboží porušující dovozem na britské území patentové zákony (např.
hodinky, software, CD disky, zboží s falešným označením původu);
nepasterizované mléko a výrobky z něj.

4. V hostitelských rodinách:

-

-

-

-

Všichni žáci a studenti mají zákaz opouštět dům hostitelské rodiny, která za ně nese
odpovědnost po převzetí na „meeting pointu“. Dospělí studenti a pedagogický doprovod
mohou odejít pouze po dohodě s rodinou a musí se vrátit v čase dohodnutém s rodinou,
nejpozději však do 23 hod. Rodina za žádných okolností neposkytuje ubytovaným klíče od
domu.
Kouření a pití alkoholických nápojů v rodinách je zakázáno. V případě, porušení tohoto
pravidla má rodina právo ubytované vystěhovat bez náhrady. Dospělý doprovod studentů smí
kouřit nebo pít alkohol pouze po dohodě s rodinou.
Rodina může požadovat finanční kompenzaci za případnou škodu vzniklou neopatrným nebo
nezodpovědným jednáním ubytovaných hostů. (Skákání na postelích, vytopená koupelna, …)
Z bezpečnostních důvodů je v rodinách bez jejich výslovného souhlasu zakázáno používat
vlastní žehličeky na vlasy.
Je vhodné požádat rodinu, kde je možné použít nabíječku (vždy s adaptérem!)
přenosných elktronických zařízení jako jsou mobilní telefony, tablety, přenosné počítače
a fotoaparáty.
Dle zákona na ochranu soukromí je ve Velké Británii zakázáno bez výslovného svolení rodiny
nebo majitele objektu fotografovat interiér soukromých domů a hostitelskou rodinu nebo
pořizovat jakýkoliv obrazový nebo zvukový záznam. Při porušení tohoto zákazu může
rodina od ubytovaných hostů na místě požadovat finanční kompenzaci nebo přivolat policii.
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V případě, že jsou ubytovaní z jakéhokoliv důvodu nespokojeni s ubytováním, je třeba toto
NEPRODLENĚ SDĚLIT průvodci, který bude vzniklou situaci řešit, v krajním případě výměnou
rodiny.

-

Standard v rodinách se může lišit. Hosté nemohou očekávat hotelové zařízení a hotelové
služby. Koupelny a WC bývají společné s rodinou.
Ubytovaní nemohou očekávat, že se jim rodina bude věnovat během dne. Dospělí členové
rodiny chodí do zaměstnání a děti do školy. Rodina může hosty ubytovat po 18 hodině večer
(pokud není domluveno jinak). Od hostů se očekává, že během dne opustí dům (ráno v 8 hodin)
a vrátí se opět večer.

-

5. Na co nezapomenout
-

-

Příruční zavazadlo (batůžek) s doklady, penězi, svačinou, mobilem, léky, pláštěnkou nebo
deštníkem a dalšími nezbytnostmi, které potřebujete na cestu. Velké zavazadlo nebude během
cesty dostupné;
Cestovní doklady, peníze a nezbytné léky mít neustále u sebe na bezpečném místě;
Každé zavazadlo označte čitelnou jmenovkou;
Adaptér pro zapojení přístrojů do elektrické zásuvky (nabíječka na telefon, nabíječka
fotoaparátu atd.);
Léky. Kdo trpíte nevolností při jízdě v autobuse nebo při plavbě na lodi, nezapomeňte vhodné
tišící léky;
Pláštěnku nebo nepromokavou bundu. Teplé oblečení a vhodnou obuv;
Drobná eura – mince na toalety;
Kapesné.

Podrobné informace o čase odjezdu, ubytování a příjezdu Vám zašleme 1 týden před odjezdem.
V případě potřeby nás můžete kontaktovat telefonicky +420 777 877 820 nebo e-mailem:
jana.helikarova@arundel.cz , info@arundel.cz .
Na setkání s Vámi se těší PaedDr. Jana Helikarová
_____________

Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představují zájezd podle zákona č. 159/1999
Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve
znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302.
Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících
se zájezdů. Cestovní kancelář Arundel, s.r.o. ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb
zahrnutých do zájezdu.
Cestovní kancelář Arundel, s.r.o. má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění
záruky nebo bankovní záruka), na základě které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby,
které Vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího případného úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava,
bude zajištěna Vaše repatriace.
Další informace o základních právech podle směrnice (EU) 2015/2302 si můžete stáhnout zde:
https://www.arundel.cz/pool/vzor/upload/Smlouvy_o_zajezdu/Povinna_informace_pro_zakaznika_CK_
28.11.2018_-_Odkaz_na_detail.pdf
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