
JAZYKOVÝ ZÁJEZD ANGLIE  
13. – 20. května 2017 
 

Vážení rodiče, 

 

dovolte mi seznámit Vás s pokračujícími přípravami zájezdu a dalšími 
důležitými informacemi. 
V říjnu jste zaplatili první zálohu. Škola následně s cestovní agenturou 
Student Agency uzavřela smlouvu a zaplatili jsme zálohovou fakturu. 
V nejbližší době zašleme seznamy žáků (ubytování, pojištění apod.). 
Termíny zaplacení a výše dalších dvou splátek jsou 31. ledna 4000 Kč a 10. 
března 4000 Kč. Pokyny k platbě obdržíte spolu s tímto letákem. Cena 
zájezdu bez vstupů a kapesného je přibližně 12000 Kč (částka bude 
upřesněna dle ceny vstupu do Harry Potter Studios). 
Cestu lze uskutečnit pouze s platným občanským průkazem nebo pasem. 
Každý žák musí být obeznámen s pokyny pro chování a bezpečnost 
studentů na zahraničním zájezdu, které je povinen během cesty a pobytu 
dodržovat. Toto potvrdí svým podpisem. 
Informační schůzka s rodiči účastníků se uskuteční v den třídních schůzek 
11. dubna 2017 v 16.00 hod., zde Vám poskytnu souhrnné informace. 
Kontakt pro dotazy – tel.: 543211912, mail: balcarik@zshroznova.cz. 
 
S pozdravem Mgr. Luděk Balcařík 
 

program 12 lekcí s rodilým mluvčím (ukončené certifikátem) 
výlety po Anglii a návštěva Londýna 

místo Velká Británie – Ilfracombe 
termín 13. – 20. května 2017, 8 dnů/5 nocí 
doprava žlutý autobus RegioJet (WC a klimatizace) 
ubytování hostitelské rodiny (po 2-4 žácích) 
strava plná penze v hostitelských rodinách 
doklady pas nebo občanský průkaz 
cena asi 12000 Kč splatných ve 3 splátkách 

1. splátka 4000 Kč zaplaceno 
2. splátka 4000 Kč do 31. 1. 2017 
3. splátka cca 4000 Kč do 10. 3. 2017 
+ vstupy (cca 20 liber) + kapesné (cca 30 liber) 

Pokyny pro chování a bezpečnost žáků  
na zahraničním zájezdu Vaše děti obdržely. 
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