
Ostatnie informacje przed wyjazdem na Rodos 
 

1. Zgodnie z umową, ostateczna godzina odlotu zostanie podana na dwa dni wcześniej, a więc 6. X. 

2018 r. Opiekun prześle sms'y potwierdzające prawidłowy czas i bardzo proszę o potwierdzenie 

odbioru informacji. 
 

2. Umowa wspomina o paszporcie lub dowodzie osobistym. Musi być ważny przynajmniej do dnia 

powrotu i niezniszczony.  
 

3. Każdy z uczestników proszony jest o zrobienie zdjęcia (w telefonie) dowodu lub paszportu, które w 

razie zgubienia dokumentu, może być potwierdzeniem tożsamości. Zdjęcie niech mają także rodzice 

/ prawni opiekunowie. 
 

4. Każdy z uczestników musi mieć kartę EKUZ! Jest ona honorowana w przychodni, szpitalu i 

gwarantuje bez-kosztową podstawową opiekę. 
 

5. Każdy z uczestników wycieczki musi być w szkole ubezpieczony. Obejmuje ono bowiem także 

szkolne wycieczki. 
 

6. Lecimy samolotem linii Ryanair Sun, gdzie posiłki są bardzo drogie! Proszę spakować do bagażu 

podręcznego kanapki, batony czy jakiekolwiek inne jedzenie. Rozwiązaniem jest zabranie pustego 

bidonu, do którego na lotnisku można nalać wodę z darmowego ujęcia pitnej wody. 

https://www.fly4free.pl/ceny-jedzenia-i-picia-w-samolocie/ 
 

7. Proszę spakować się w bagaż główny o wadze max. 20 kg, jako bagaż rejestrowany + bagaż 

podręczny o wadze max 5 kg (nie można do niego pakować napoi i ostrych przedmiotów), który 

każdy zabierze ze sobą do samolotu. 
 

8. Warunki lotu Ryanair w linku:  https://www.primaholiday.pl/pliki/RyanAir_Sun_OWP-2.pdf 
 

9. Każdy z uczestników, zgodnie z umową, jest ubezpieczony na 40 tys. zł od kosztów leczenia oraz na 

20 tys. zł od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 

10. Posiłki to śniadanie i obiadokolacja. Do obiadokolacji nie ma napoi. Kupujemy sami na mieście. 

Proszę nic nie kupować w hotelu. Ceny są obłędnie wysokie! Rachunek uiścić będzie musiał rodzic. 
 

11. W trakcie wyjazdu do Aten zdarzyły się dwa przypadki zatrucia pokarmowego i skręcenia nogi w 

kostce. W takiej sytuacji nauczyciel jest w telefonicznym kontakcie z rodzicem, a dziecko nigdy nie 

pozostanie samo bez opieki. Jednak ewentualne lekarstwa każdy uczeń musi mieć swoje.  
 

12. Proszę uczulić dziecko, by na ostatni dzień pozostawiło kilka euro.  W razie opóźnienia lotu, nikt nie 

gwarantuje posiłku, nawet jeśli prawnie jest to zapewnione przy przesunięciu o trzy godziny i więcej. 
 

13. Proszę przygotować dziecku pisemną zgodę na samodzielny powrót do domu po powrocie. W 

przeciwnym przypadku, rodzic sam będzie musiał odebrać z lotniska. 
 

14. W ciągu dnia planowany jest odpoczynek. Ponieważ temperatura może sprzyjać opalaniu, każdy ma 

prawo założyć strój kąpielowy. Zabrania się komentowania i robienia zdjęć opiekunom i uczniom, 

którzy wyrażą  sprzeciw. 
 



15. Ponieważ planowane są zawody, np. na starożytnym stadionie olimpijskim, proszę o przekazanie do 

mnie gadżetów na nagrody. Nie zaplanowałam na to pieniążków. Wszystkie są fundowane przeze 

mnie, ewentualnie innych opiekunów wycieczki. 
 

16. Planowana jest wycieczka na Lindos. Cena 5,50 € to koszt biletu w jedną stronę. Nikt z uczniów nie 

zgłosił zainteresowania innym miejscem. 

 

 

 

Zalecenia nauczyciela rysunku odnośnie warsztatów rysunkowych 
 
Co należy wziąć na warsztaty rysunkowe? 

1. Przede wszystkim zapał i chęci do rysowania !- będzie super jeśli wszyscy się w nie zaopatrzą ;) 

2. Szkicownik formatu A4 w twardej oprawie z grubszymi kartkami  i teczka A4 na rysunki  (dodatkowo 

dla chętnych, którzy chcą malować akwarelami-  blok akwarelowy, farby i pędzle) 

3. Blok techniczny formatu A3 z twardą oprawą i teczka A3 na rysunki ( jeśli  miękka oprawa bloku  to 

twarda teczka A3) 

4. spinacze do kartek 

5. ołówki miękkie B -twardość od 5 do 8B lub automatyczne z miękkimi wkładami 

6. jeśli ołówki drewniane to i temperówka :) 

7. ołówek Kubuś z wkładami ołówkowymi i węglowymi 

8. cienkopisy 

9. gumka miękka i chlebowa 

9. jeśli ktoś zasmakował szkicowanie tuszem - wziąć stalówkę z oprawką + tusz / eccolina i pędzelek do 

lawowania + papier akwarelowy 

10. oczywiście jeśli ktoś chce wprawiać się w innych technikach to zachęcam- to będzie sprzyjający czas 

11. chusteczki nawilżane do wytarcia rąk 

12. odpowiedni plecak podręczny / torba podręczna, żeby wszystkie te przedmioty się zmieściły i żeby 

wygodnie się maszerowało :) 

 

będziemy się rozsiadać w różnych miejscach, więc pomyślcie o czymś lekkim coś siedzenia – bluza? 

ręcznik? mini mata? 

 

Dobrego pakowania:) 

 
 


