!!!TYTO POKYNY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘESNÉ POKYNY VÁM
PŘIJDO DO EMAILU CCA TÝDEN PŘED ZAČÁTKEM KURZU!!!
Vážení účastníci X. turnusu Letní Ambroziády u moře (xx.x. - xx.x. 2022)
Píši Vám souhrn toho nejdůležitějšího, na co byste neměli před příjezdem na LA k moři zapomenout,
pokyny k odjezdu a v neposlední řadě Vám taky zasílám nabídku výletu, který jsme pro Vaše děti u
moře zajistili za velmi příznivou cenu. Prosím čtěte pozorně. Součástí textu jsou i dotazy, na které
prosím co nejdříve odpovězte do mailu.

1) CO ODEVZDAT U ODJEZDU (POTŘEBNÉ DOKUMENTY A DALŠÍ)
a) ZDRAVOTNÍ KARTA A KARTIČKA ZP
Nezapomeňte přivést potvrzení od lékaře (bez něj Vás nemůžeme dle zákona přijmout!). Buď si u
lékaře nechte potvrdit naši zdravotní kartu (viz. příloha) nebo přivezte potvrzení na jiném formuláři
(potvrzení podle zákona platí na dva roky na všechny dětské zotavovací akce, takže je možné, že ho
ještě máte platné z loňska nebo z nějaké zimní akce na horách). Nezapomeňte také alespoň kopii
kartičky zdravotní pojišťovny pro případné ošetření lékařem ještě na území ČR.

b) KARTA ÚČASTNÍKA
V příloze tohoto mailu najdete také čestné prohlášení zákonného zástupce (karta účastníka). Prosím,
abyste si toto prohlášení pozorně přečetli, vytiskli, potřebné kolonky vyplnili a přivezli s sebou na
odjezd autobusu a odevzdali vedoucímu autobusu.

c) POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI
Důležité je také prohlášení o bezinfekčnosti na zvláštním formuláři. Datum tohoto prohlášení musí
být shodné s datem odjezdu na turnus!

d) PAS NEBO OBČANSKÝ PRŮKAZ
Na chorvatských hranicích ještě stále probíhá kontrola cestovních dokladů. Účastníci tak musí mít
platný cestovní pas nebo občanský průkaz. POZOR! Pokud nemá vaše dítě občanství v zemi
Evropské unie, je potřeba při odjezdu společně s pasem nebo občasným průkazem odevzdat také
povolení k pobytu v ČR nebo SR. (Bez něj vaše dítě nemůže kontrola na hranicích pustit do země).

e) KAUCE
Každý účastník zaplatí u odjezdu vratnou kauci 10 €. UA Ambrozia bude za každý apartmán hradit
kauci 200 €. Minimální spoluzodpovědnost účastníků se týká závěrečného úklidu svých apartmánů.
Za neuklizený apartmán mají majitelé apartmánů právo strhnout si 50 €. V minulých letech jsme s
úklidem měli trochu problémy – proto doufáme, že vidinou návratu 10 € budou k udržování čistoty
účastníci více motivováni. Předpokládáme, že nikdo nic nerozbije – v takovém případě poškozenou
věc hradí viník v plné výši buď v rámci pojištění odpovědnosti, které je v ceně kurzu, nebo na vlastní
náklady. Pojištění odpovědnosti se nevztahuje na záměrné poškození dané věci.

f) CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Cestovní pojištění je nezbytnou součástí pobytu. Nově je v ceně zájezdu. Součástí je zdravotní
pojištění do zahraničí a pojištění odpovědnosti. Pojištění odpovědnosti je důležité pro případ škody
na majetku (např. poškození apartmánu) či na zdraví (např. zranění cizí osoby). Kartičky cestovního
pojištění má zdravotník akce vždy u sebe.

g) PENÍZE ZA VÝLET
V případě, že jste nám v odpovědi na tento email potvrdili účast, odevzdejte prosím peníze na výlet
(přesně spočítané) v Eurech vedoucímu autobusu na odjezdu (50 €). Informace k výletu viz. níže.

2) ODJEZD
Doprava je zajištěna autobusovým svozem ze čtyř míst v následujícím pořadí – Hradec
Králové, Praha, Brno, Bratislava. V odpovědi na tento email nám prosím napište, o
které odjezdové místo máte zájem. Pokud jste odjezdové místo vyplnili v přihlášce,
není to již nutné. Odjezd je v pátek xx.xx.2022:
HRADEC KRÁLOVÉ – Sraz účastníků v 16:15 hod., u vlakového nádraží na parkovišti
u ČEZu (GPS: 50.214885998709065, 15.811953825022382). Odjezd je v 16:30 hod.
PRAHA – Sraz účastníků v 17:45 hod., na autobusové zastávce Černý Most (ve směru
do HK z centra Prahy GPS 50.10943281641761, 14.578813581299526). Odjezd je v 18:00 hod.
BRNO – Sraz účastníků je ve 21:15 hod., ÚAN Zvonařka (parkoviště aut u vjezdu do
ÚAN Zvonařka GPS: 49.18538627860936, 16.615390117753595). Odjezd ve 21:30 hod.

BRATISLAVA – Sraz účastníků je ve 23:15 hod. na Lamačské cestě na zastávce
Patrónka (je to sjezd z dálnice před tunelem Sitina GPS: 48.168583599791674,
17.07659349879154). Odjezd ve 23:30 hod.
Velmi vás prosíme o dochvilnost při nástupech a zároveň děkujeme, že
chápete, že nástup na jiných, než oficiálních místech není možný.
Zároveň Vás prosíme o shovívavost při dochvilnosti ze strany dopravce. Situace na
silnicích se dopředu nedá předpovídat, proto prosíme, abyste při zpoždění
autobusu měli trpělivost. Neváhejte zavolat vedoucí/mu autobusu XXX na tel.
+420 xxx xxx xxx a zeptat se na aktuální polohu autobusu.
3) ODBAVENÍ ODJEZDU
Na odjezdových místech očekávejte bílý dálkový autobus dopravní společnosti Martin Prošek
s.r.o. s cedulí AMBROZIA. Odjezd bude organizovat vedoucí autobusu. Jí/jemu prosím předejte
veškerou dokumentaci viz. informace výše (potvrzení od lékaře, kartička ZP, léky, potvrzení o
bezinfekčnosti, čestné prohlášení, kauci a peníze na výlety). Bez všech dokumentů nemůžeme
děti na Letní Ambroziádu k moři přijmout.
Dále prosím dohlédněte, aby se zavazadlo účastníka naložilo do zavazadlového prostoru
autobusu.

4) ZAVAZADLA
Dopravce, který nás veze do Chorvatska, má nastavený limit na zavazadla pro 1 osobu na 20
kg. Všechna zavazadla, která tento limit přesáhnou, nebudou naložena! Věnujte prosím
pozornost váze zavazadel, než je dětem naložíte! Každé dítě může mít ještě jedno příruční
zavazadlo do 5 kg s sebou do autobusu.

5) CESTA A NÁVRAT
Cesta autobusem do Chorvatska bude přizpůsobena dětským cestujícím, autobus bude dělat
přestávky po cca 3–4 hodinách. Kromě toho je autobus vybaven dotykovými tablety (s filmy)
v sedačkách, takže v případě zájmu je nutné mít s sebou drátová sluchátka. Očekávaný příjezd
do lokality v Chorvatsku je v sobotu v 9:00 ráno.
Předpokládaný čas návratu je na stejná místa v neděli x.x.2022. – Bratislava (cca 6:00), Brno
(cca 8:00), Praha (cca 11:00), Hradec Králové (cca 13:00). Upozorňujeme, že časy se mohou
i výrazně změnit z důvodu, že jedeme o víkendu a v hlavní sezoně, takže hrozí fronty
na chorvatských hranicích. Upozorníme děti, aby Vám na zpáteční cestě zavolaly,
jakmile vjedeme do ČR či SR – pak už bude čas příjezdu lépe odhadnutelný.

6) PRVNÍ DEN, STRAVA NA CESTU

První den do autobusu děti vybavte vydatnou svačinou odpovídající délce noční cesty a dostatkem
pití (případně drátová sluchátka k tabletům). Přibalte jídlo i na sobotní snídani. První společné
stravování bude až sobotní oběd. Na cestu zpět bude pro děti připravena svačina v podobě balíčku
(bageta, jablko, sušenka).

7) VÝLET
Letos Vám nabízíme opět jeden výlet (který je v souladu s platnými hygienickými podmínkami).
Výlet je celodenní a stojí opravdu za to. Lokalitu už dobře známe z minulých let a máme přímé
kontakty na mnoho chorvatských dodavatelů výletů, takže Vám nabízíme výlet za zhruba
třetinovou cenu, než by platili běžní turisté. Účast samozřejmě není povinná, ale pokud se má
výlet uskutečnit za nabízených finančních podmínek, musí jet většina dětí, protože cena, která
se nám podařila dojednat, se odvíjí také od určitého počtu osob. V minulých letech se na
turnusech účastnily téměř všechny děti. Nejely vždy tak 1–3 děti a téměř vždy jsme řešili
nepříjemnou situaci, že tyto děti byly smutné, že jako jediné nejedou s ostatními. Děti nám pak
nosily telefony s rodiči, kteří se snažili dodatečně výlet doplatit, což nám následně způsobilo
organizační komplikace. Zkrátka prosím zvažte účast na výletu pečlivě, byli bychom moc rádi,
aby jeli všichni a abychom nemuseli nikomu vymýšlet náhradní program.

Potvrďte nám prosím v odpovědi na tento email, zda o výlet máte zájem a peníze odevzdejte
(přesně spočítané) v Eurech vedoucímu autobusu na odjezdu.

POPIS VÝLETU:
V dopoledních hodinách nás vyzvedne autobus u naší vily v Ližnjanu a odveze nás do přístavu Pula
(autobus je objednán pouze pro naši skupinu).
Zde na nás bude čekat loď Ulika, která bude rezervována pouze pro naši výpravu. Kapitán a jeho loď
jsou zárukou bezpečnosti a dobré zábavy, což jsme si ověřili už v minulých letech. Dvou a půl
hodinová plavba vede kolem slavných Briunských ostrovů, kde je významná přírodní rezervace a
také sídlo chorvatského prezidenta. Loď má kromě hlavní paluby i vyhlídkovou palubu, na kterou se
účastníci dostanou. Letos se zde kromě racků občas objeví i delfíni, které lze pozorovat. Čeká nás
také zajímavý výklad o místní kultuře a památkách. Po celou dobu plavby je dětem k dispozici pití
(minerální voda a šťáva). Kolem poledního nám posádka přímo na lodi připraví skvělé jídlo. Je možné
si vybrat mezi grilovanou makrelou a kuřecím steakem, k tomu je podáván zeleninový salát a pečivo.
Doporučujeme velmi výběr ryby i těm dětem, které v Čechách ryby příliš nemilují, protože čerstvé
ryby u moře jsou zcela jiné.
Po obědě následuje zastávka s koupáním a prohlídku daného ostrova či města. Jedeme na
něj letos poprvé, takže účastníci, co s námi jedou již po několikáté uvidí opět něco nového.
Po pauze na koupání nás loď odveze zpět do Puly. Zde nás čeká večeře a prohlídka historického
centra včetně slavného pulského kolosea z dob antického Říma. Poté už se vydáme do zbylé části
města, kde začne s večerními hodinami ožívat mnoho krámků se suvenýry a obchůdků se zmrzlinou.
V pozdních večerních hodinách nás autobus odveze zpět do naší vily.

CENA ZA VÝLET: 50 €
8) CO S SEBOU
a) Kapesné
Kapesné doporučujeme na zmrzliny, občerstvení, suvenýry, či pizzu ve výši 10–50 € (dle věku).
Chorvatsko přechází na platbu eurem, které momentálně vyžadují více než kuny. Samozřejmě
kunami je také možné na místě platit.

b) Povlečení

Nezapomeňte přibalit povlečení na postel včetně prostěradla (deky a polštáře jsou k dispozici).

c) Boty do vody, pokrývka hlavy, opalovací krém, přípravek proti
komárům, psací potřeby
Vzhledem k tomu, že v Chorvatsku je většina pláží, které budeme navštěvovat, kamenitá či
oblázková, je bezpodmínečně nutné mít boty do vody. Stejně tak nutné je mít opalovací krém
dostatečného filtru, pokrývku hlavy (aby nedošlo k úpalu) a lahev na pitný režim. Dále prosím, aby
měl každý účastník s sebou penál a psací blok. Doporučujeme sprej proti komárům či elektrické
odpuzovače komárů do zásuvky.

9) KONTAKT
Děti mohou mít mobilní telefony, za které nesou zodpovědnost (platí i pro další elektroniku).
V lokalitě bude mít náš personál přístup na internet (v podobně mobilních dat pro řešení případných
věcí), takže nám můžete psát nutné zprávy i do mailu info@ambroziada.cz. POZOR! Internet ani
Wifi síť pro účastníky na místě není k dispozici! V případě, že chcete, aby děti měly přístup na
internet, je třeba mít aktivovaná mobilní data.
Dále
Vám
budeme
průběžně
umísťovat
fotky
a
videa
http://www.kronika.ambroziada.cz/, na Facebook a také na Instagram.
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Hlavní vedoucí turnusu
=====================
Umělecká agentura AMBROZIA o.p.s.
Hradec Králové

