WYJAZDY ZAGRANICZNE INFORMACJE - Neos Marmaras, Grecja 2017
XVII.-XVIII. International Music & Folk Dance Festival
’’NEOS MARMARAS CUP 2017’’ Neos Marmaras

1. Dokumenty, które należy mieć przy sobie:
 paszport lub inny ważny dokument tożsamości
 aktualną kartę EKUZ
 bilet lotniczy - kartę pokładową
 ubezpieczenie
 skan paszportu
2. Aktualny paszport (dokument tożsamości), co MUSI BYĆ WAŻNY CO NAJMNIEJ 6
MIESIĘCY od daty POWROTU DO kraju.
PILNOWAĆ JAK OKA W GŁOWIE!!! Również biletów i KART POKŁADOWYCH!!!
3. W paszporcie zapisane numery telefonów do rodziców
4. Zabrać zapisane dane i ww. w telefonie w telefonie lub na kartce: w tym również dane
festiwalu i telefon +48 728 452 482 - Maria Szupiluk
5. W telefonie mieć: zdjęcia: PASZPORT, WALIZKA, UBEZPIECZENIE, BILET
6. Walizki – 1 sztuka, dostosować się do wymogów przewoźnika - poniżej
 UWAGA NIE PRZEKRACZAĆ WIELKOŚCI!!! NIE MOGĄ BYĆ ROZPIĘTE, MUSZĄ
WEJŚĆ W STELAŻ!
 najczęściej zabierają walizkę podręczną, spakować się, żeby można było oddać!
Mieć małą, w której jest wszystko
 1 duża walizka 20 kg na 4 osoby
7. 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
rzetelne w Karcie
 Zabrać najczęściej stosowane leki opisane na co i jak stosować - najczęściej
przeziębienie, grypa, temperatura, bakteryjne anginy, układ pokarmowy
8. Wydrukować bilet lotniczy, ubezpieczenie i skan paszportu - mieć przy sobie z
dokumentami.
9. Uważać na lotniskach, odprawy na lotniskach. WSZYSTKO DZIEJE SIĘ SZYBKO,
pilnować się grupy, nie rozglądać...
 Nie rozchodzić bez zezwolenia (podzielę na podgrupy), nie zostawiać rzeczy bez
opieki, SZCZEGÓLNIE DOKUMENTÓW! pilnować się grupy szczególnie w czasie
odpraw i przejść.
 przepisy przewoźnika dot. bagażu. Nie zabierać płynów i ostrych narzędzi na
pokład, można jedzenie stałe, ale nie można wwozić do kraju docelowego.

 Nie zabierać żadnych paczek od nieznajomych
 Na pokład samolotu - można wziąć ciepłe rzeczy, jedzenie. Wyłączać telefony i
inne urządzenia elektroniczne, zapinać pasy, nie wstawać kiedy jest włączone zapiąć
pasy. Można iść do toalety, tam są toalety ciśnieniowe.
 Na pokładzie nie ma jedzenia ani picia! Można kupić!
10. Może zaginąć bagaż lub być uszkodzony, do bagażu przyczepić przywieszką, na której
wpisać adres i telefony do kogo należy (z jednej strony adres na Tajwanie, z drugiej
domowy lub MDK)
11. W hotelu są ręczniki, zabrać ręcznik na plażę.
12. Zabrać stroje: LUBELSKI (chłopcy bez katan) KRAKOWSKI, 1 pokrowiec zespołowy na
4 osoby, Wieszaki. ZAPAKOWAĆ MĄDRZE BEZ GNIECENIA I NISZCZENIA.
13. Zabrać koszulki zespołowe.
14. Wygląd w kostiumie estetyczny, buty wypastowane na glanc!, wstążki opalone, ważne są
również fryzury, kapelusze naprawione, niepołamane pióra, ładne wianki, inne...
15. Uwaga na zakupy powrotne, ilość kg nie może wzrosnąć, płaci się za nadbagaż
16. Zapoznać się z krajem, do którego się jedzie, zwyczaje, przepisy, kultura kraju, sposoby
zachowania, ubierania się, jedzenie, toalety, historia, info turystyczne.
17. Na miejscu być otwartym, chętnym do współpracy, zaangażowanym, zdyscyplinowanym i
odpowiedzialnym za siebie i innych.
18. Ustawianie się do zdjęć, będzie wielu chętnych do robienia z Wami zdjęć, proszę być pod
tym względem wyrozumiałym i otwartym.
19. Nie używać wulgarnych słów, nie mówić o innych źle, zachować postawę godną i
kulturalną. Być dobrym i przykładnym Polakiem!
ORGANIZATOR FESTIWALU:
Local municipality of Neos Marmaras Mayor Mr.Georgios A.Kaplanis), i MyFolkFest, Belgrade, Serbia
Dragana Mirkovic FIDAF Serbia National representative / Director of Cultural&Folk Art Association ''Sveti
Sava''
fidafserbia@gmail.com / www.kudsvetisava.org.rs
mob.+381 63 340 770 / tel./fax.+381 11 69 93 762 / skype. mirkovicdragana
ZAKWATEROWANIE: Hotel Greek house, Neos Marmaras 63081, Sithonia,
Halkidiki http://www.misselen.gr/
TRANSPORT:
16/17.09 sob/niedz., zbiórka 24:00, wyjazd spod MDK
EASYJET 17.09, niedziela, Berlin Schoenefeld - Saloniki, Grecja 06:00 - 09:30
RAYNAIR 25.09, poniedziałek, Saloniki, Grecja - Berlin Schoenefeld 11:20 - 12:50
25.09 pn., około 17:00 powrót do Gorzowa

BAGAŻE
EASYJET
Można zabrać tylko jedną torbę (bez małej torebki)! Bez limitu wagi, jest limit wielkości torby.
Maksymalny rozmiar: 56cm x 45cm x 25cm, w tym uchwyty i kółka
Torbę przechowuje się na półce nad głową lub pod siedzeniem, przed pasażerem.
Przewoźnik ma prawo do bezpłatnej odprawy bagażu podręcznego w przypadku braku miejsca na
półkach, na pokładzie
BAGAŻE RYANAIR
Każdy pasażer* może wnieść na pokład jedną torbę podręczną o wadze do 10 kg i
maksymalnych wymiarach 55 x 40 x 20 cm oraz 1 małą torebkę o maksymalnych wymiarach
35 x 20 x 20 cm.
Zasady przewozu bagażu podręcznego: Tylko pierwszych 90 toreb na kółkach ma pewne
miejsce w schowkach nad siedzeniami. Dodaj opcję pierwszeństwa wejścia na pokład, jeśli
chcesz zapewnić sobie takie miejsce. Można wnieść 1 torbę na kółkach o rozmiarach 55cm x
40cm x 20cm oraz 1 mały bagaż. Maksymalne wymiary małego dodatkowego bagażu:35 x 20 x
22cm. Bagaż powinien z łatwością zmieścić się pod siedzeniem pasażera z przodu.
Naruszenie tych zasad będzie skutkować opłatą w wysokości 50 EUR za sztukę bagażu
przy bramce wyjściowej do samolotu i może prowadzić do opóźnień, które dotkną
wszystkich pasażerów na pokładzie.

