WYJAZDY ZAGRANICZNE INFORMACJE - BRAZYLIA 2018

1. ZABRAĆ DOKUMENTY

 paszport pilnować JAK OKA W GŁOWIE!!! Również biletów i KART POKŁADOWYCH!!!
mieć zapisane numery telefonów do rodziców

 ubezpieczenie
 skan paszportu (nosić przy sobie w RIO DE JANEIRO w czasie zwiedzania!)
 skan legitymacji studenckiej lub szkolnej
2. WYDRUKOWAĆ bilet lotniczy, ubezpieczenie i skan paszportu - mieć przy sobie z
dokumentami, również jako dokumenty w TELEFONIE
3. LOTY
12.08 Air France AF 1835 Berlin Tegel - Paryż Charles de Gaulle 18:00 - 19:45
12.08 Air France AF 442 Paryż Charles de Gaulle - Rio de Janeiro 23:40 - 05:45+1
16.08 Gol Linhas Aereas S/A G3 2118 Rio de Janeiro - Porto Alegre 16:55- 19:00
27.08 Gol Linhas Aereas S/A G3 1177 Porto Alegre - Sao Paulo 15:40 -17:20
27.08 KLM 792 Sao Paulo - Amsterdam 19:35 - 12:10+1
28.08 KLM 1829 Amsterdam - Tegel 15:20 - 16:40


Uważać na lotniskach, odprawy na lotniskach. WSZYSTKO DZIEJE SIĘ SZYBKO, pilnować
się grupy, nie rozglądać...



Nie rozchodzić bez zezwolenia, nie zostawiać rzeczy bez opieki, SZCZEGÓLNIE
DOKUMENTÓW! pilnować się grupy szczególnie w czasie odpraw i przejść.



na pokład nie zabierać płynów i ostrych narzędzi, można jedzenie stałe, ale nie można wwozić
do kraju docelowego.



Nie zabierać żadnych paczek od nieznajomych



Na pokład samolotu - można wziąć ciepłe rzeczy. Wyłączać telefony i inne urządzenia
elektroniczne, zapinać pasy, nie wstawać kiedy jest włączone zapiąć pasy.





Bagaż :
o

1 sztuka główny do 23 kg, walizka wymiary max 158 cm

o

1 sztuka podręczny do 12 kg, wymiary 55x35x25

Może zaginąć bagaż lub być uszkodzony, do bagażu przyczepić przywieszką, na której wpisać
adres i telefony do kogo



Zrobić zdjęcie bagażu i mieć w telefonie, żeby można było pokazać w razie zagubienia



Uwaga na zakupy powrotne, ilość kg nie może wzrosnąć, płaci się za nadbagaż

4. WALUTA
RADA: zabrać najlepiej Dolary w banknotach!
Real Brazylijski R$ lub BRL kurs z 6.08 1 real brazylijski = 0,994951356 złotego polskiego
RADA:Nie wymieniać na lotnisku, bo słaby kurs. Ale wymienić choć trochę, żeby mieć w hotelu dla

obsługi na NAPIWEK (2-3 reale)
1. ZDROWIE- najważniejsze do pilnowania obok paszportu.


Leki, które dziecko musi stosować codziennie przez dziecko powinny być opisane przez
lekarza. Jeśli ktoś jest alergikiem, zabrać stosowną informację, wypełnić rzetelnie w Karcie
Zabrać najczęściej stosowane leki opisane na co i jak stosować - najczęściej przeziębienie,
grypa, temperatura, bakteryjne anginy, układ pokarmowy



NIE PIĆ WODY Z KRANU, tylko kupione, zamknięte!



zabrać leki przeciwbiegunkowe i przeciwzapalne



zabrać PŁYNY I CHUSTECZKI antybakteryjne



środki z filtrami UV, przeciwsłoneczne

2. Zabrać koszulki zespołowych, bo będą potrzebne.
3. Zabrać buty zmienne na zajęcia taneczne.
4. KOSTIUMY


RZESZÓW , KRAKOWIAK WSCHODNI i KRAKOWIAK



spakować tak, żeby się nie POGNIOTŁY WEŁNIANE RZECZY! w dwie strony tak samo
dobrze!!!

 zabrać jeden pokrowiec do transportowania strojów - ZESPOŁOWY!
 ktoś weźmie: żelazko, czarną pastę, kosmetyki
5. Zapoznać się z krajem, do którego się jedzie, zwyczaje, przepisy, kultura kraju, sposoby
zachowania, ubierania się, jedzenie, toalety, historia, info turystyczne.
6. Przestrzegać dobrych zasad zachowania wobec siebie w grupie i wobec innych festiwalu. Być
otwartym, chętnym do współpracy, zaangażowanym, zdyscyplinowanym i odpowiedzialnym za
siebie i innych
7. NIE OPUSZCZAĆ bez pozwolenia miejsca, gdzie przebywa grupa, hotelu, miejsc zakwaterowania.
Zachowywać się bezpiecznie, nie prowokować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.
8. Zasady spóźnień i niedopilnowania kostiumów - przestrzegać dobrych praktyk i umów
9. Zachować zasady higieny, kultury, porządku w pokojach, toaletach, łazienkach, w miejscach
zakwaterowania!!!
10. Kto nie przestrzega ww. zasad, Regulaminu Zespołu i przepisów prawa zostanie poinformowany
o udzieleniu upomnienia, potem nagany i ostatecznie odsunięty od możliwości reprezentowania
zespołu Mali Gorzowiacy, ostatecznie wykreślony na stałe z listy uczestników zespołu.
ADRES pobytu grupy w Brazylii Rio de Janeiro Hotel Atlantico Copacabana, adres: Siqueira Campos Street , 90 ( Copacabana )
Passo Fundo Adres: Avenida Gal. Netto, 145 apto. 603 99010-020 – Passo Fundo – RS – Brasil

ORGANIZATOR FESTIWALU: ASSOCIAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DE FESTIVAIS FOLCLÓRICOS
DO RIO GRANDE DO SUL – AOFFERS CNPJ – 73.278.087/0001-37
Prezydent festiwalu: Paulo Dutra / Telefon – + 55.54.3045.1415 / +55.54.9981-1893 / Adres: Avenida
Gal. Netto, 145 apto. 603 / 99010-020 – Passo Fundo – RS – Brasil / cioffrs@annex.com.br
/www.festivalpf.com.br

* WYJAZD spod MDK - 12.08.2018 12:00
* POWRÓT do MDK - 28.08.2018 ok 21:00
Gorzów Wlkp. 06.08.2018

