ZAHRANIČNÁ EXKURZIA 2016
pokyny pre účastníkov
 termín exkurzie: 1. – 10. jún 2016
- odchod z Košíc 1. 6. popoludní, predpokladaný príchod 10. 6. podvečer

 nocľahy:
1. noc: tranzit autobusom, 2. noc: Minsk – hostel, 3. noc: Riga – hostel, 4. noc: trajekt – kajuty,
5. noc: Alandy – kemp (chatky), 6. noc: Sörsjöns Äventyrspark – kemp (chatky), 7. noc: Mötesplats Borstahusen – kemp (chatky), 8. noc: tranzit autobusom, 9. noc: Vroclav – internát.

 podklady k vybaveniu víz do Bieloruska:
- je potrebné ich na Ústav geografie doručiť najneskôr do 28. 4. 2016!
- pas – musí byť platný aspoň do 4. 9. 2016
- cestovné poistenie – musí spĺňať tieto podmienky (text hrubým písmom)
 uvedené požiadavky by malo spĺňať každé štandardné cestovné poistenie
 poistenie je potrebné uzavrieť na celú dĺžku exkurzie a s platnosťou pre všetky navštívene krajiny

-

vyplnený a podpísaný vízový formulár (viď poznámky ďalej)
fotografiu pasového formátu (3,5x4,5cm) nie staršiu ako 6 mesiacov (priložiť, nelepiť)
konzulárny poplatok bude hradený z poplatku za exkurziu
ak vybavovanie prebehne bez komplikácií, doklady si budete môcť prebrať na Ústave
geografie od 9. 5. 2016

 na cestu je potrebný spací vak, s batožinou treba byť striedmy
- na ubytovaniach by mali byť k dispozícii kuchynky, je dobré si pribaliť vlastný hrnček,
príbor, príp. skupinka sa môže dohodnúť na špirále alebo rýchlovarnej kanvici a pod.

Zobrazená trasa je orientačná, konkrétne
zastávky sa budú realizovať v závislosti od
aktuálneho počasia a časových možností.

Info k vízovému formuláru: 8: zaškrtnúť „obyčajný“, vypísať „cestovný pas“; 15: vpísať adresu školy alebo zamestnania;
16: „skupinové“; 17: „krátkodobé“; 18: „jeden vstup“; 19: od 02/06/2016 do 04/06/2016 dĺžka pob. 3 dni; 20, 21 názov a adresa ubytovania z bodu 22; 22: okres aj mesto „Minsk“, ulica „Starovilenskaya“, číslo „12“, číslo bytu nevypĺňať, hotel „Hostel
traveller Trinity“; 23: „školská exkurzia“; 29: „autobus“; 30: „Lublin (PL) – Brest – Minsk – Vilnius (LT)“; 31: „ubytovanie“ +
podľa toho, čo beriete; 32: údaje cestovného poistenia; 35: zlý preklad, uvádza sa rodné priezvisko manžela/manželky;

