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Jednodenní zájezd do Regensburgu 
             
Vážení rodiče, 
 
na pondělí 17. 12. 2018 připravujeme pro naše studenty ve spolupráci s cestovní kanceláří PRO 
TRAVEL jednodenní zájezd do Regensburgu. Cílem cesty je seznámit se blíže s bavorským městem 
Regensburg, poznat jeho památky a atmosféru. 
 
 
Termín:  17. 12. 2018 (pondělí) 
Odjezd:  cca 7.00 hod. od školy  
Příjezd:  cca 22.00 hod. ke škole 
Cena:   780,- Kč (cena zahrnuje dopravu autobusem tam a zpět, zdravotní pojištění, úrazové pojištění,    

 pojištění odpovědnosti za škodu a služby průvodce). PODMÍNKY ZÁJEZDU A ZEJMÉNA STORNOPODMÍNKY 
SE ŘÍDÍ VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI CK PRO TRAVEL. 

  + event. peníze pro vlastní potřebu  
Doklady:  platný OP nebo platný cestovní pas 
Strava:  jídlo i pití vlastní 
 
Program: -      plánovaný příjezd do Regensburgu kolem 10.30 hod. 

- společná prohlídka města (nejstarší kamenný most ve střední Evropě, radnice, patricijské domy, 
antická Prétorská brána, Dóm sv. Petra, Wurstküchl, Christkindlmarkt) 

- plánované osobní volno 2-3 hodiny, možné pouze ve skupině minimálně dvou a více studentů 
- odjezd z Regensburgu mezi 18.00-19.00 hod. 

 
Do 24. 10. 2018 je třeba odevzdat závaznou přihlášku a zároveň uhradit částku 780,- Kč v hotovosti 
v kabinetu B309 (Mgr. Petra Sečkařová) nebo B310 (Mgr. Lenka Honzíková).  
 
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:   
Mgr. Petra Sečkařová: p.seckarova@skola-eu-praha.cz, tel.: 281012757 
Mgr. Lenka Honzíková: l.honzikova@skola-eu-praha.cz, tel.: 281012758 
 
 

Závazná přihláška na poznávací zájezd do Regensburgu 
 

Termín: 17. 12. 2018 (pondělí) 
Místo konání: Regensburg 
Cena zájezdu: 780,- Kč (bude uhrazeno nejpozději do 24. 10. 2018 v hotovosti) 
 
Příjmení, jméno studenta: ______________________________________ Třída:___________________ 

Bydliště: _____________________________________________ Datum nar.:_____________________ 

E-mail / Telefon: ___________________________  Číslo OP nebo pasu__________________________ 

Jméno zákonného zástupce:         
 
Podpis studenta:                                                     Podpis zákonného zástupce: ____________________                                                    
 
 
Souhlasím s tím, že můj syn/ má dcera ……………………………………může po příjezdu z Regensburgu samostatně 
odejít domů. 
  
                                                                                                 Podpis zákonného zástupce: ……………………………… 


