Informace pro žáky 2 - 3. ročníků a jejich rodiče - Itálie 21. 5. – 3. 6. 2017
– účastníci vzdělávací mobility jednotlivců
Projekt ERASMUS + - vzdělávací mobilita jednotlivců – odborné vzdělávání
Název projektu: Za olivami a vínem na biofarmu v Itálii
Organizace přijímající:







Fattoria Biologica Patrice di Niclas Patrice
Adresa Frazione Uncinano, 148
Uncinano, Perudgia
ITI2 – Umbria
www. patrice.it
kontaktní osoba: Niclas Patrice tel.: +39 348 582 0885 majitel a jednatel firmy

Termín: 21. 5. – 3. 6. 2017
Doba trvání: 14 dní, z toho pracovních 10
Náklady pro účastníka 0 Kč – vše zajištěno – ubytování, stravování (3x denně), cestovné, výlety o
víkendu do okolí
Pedagogický dohled – ing. Maroušek Josef – kontakt: 737 857 301, 774 405 348 (školní mobil)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odjezd
Odjezd z Tábora vlakem, sraz účastníků – vlakové nádraží - 21. 5. 2017 v 9. 15 (odjezd vlaku 9.42)
Odlet z Prahy do Říma – terminál 2, odlet 15:45 společnost Iberia Lineas Aereas de Espana S. A. (IB)
- 5841
Přílet do Říma – 17:35 letiště Fiumicino, terminál 3
Odjezd Řím- biofarma -zajišťuje autobusem přijímající firma
Návrat do Tábora 3. 6. 2017
Řím – Praha – letecky odlet 13:00 Řím, letiště Fiumicino, terminál 3 společnost Iberia Lineas Aereas
de Espana S. A. (IB) - 5345
Přílet Praha Ruzyně 15:00, terminál 2
Praha – Tábor – vlak – příjezd ve večerních – nočních hodinách – nutno vyzvednout rodiči nebo
možnost přespat na Domově mládeže – oznámit před odjezdem nebo v průběhu pobytu e - mailem
Bc. Štegerovi (steger@szestabor.cz)
Ukončení akce příjezdem na vlakové nádraží.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na letiště do Prahy a z letiště do místa bydliště nutno oznámit vedoucímu mobility ing. Marouškovi
– povolovat budeme pouze dovoz a odvoz rodičů.
Nezapomeňte cestovní doklad, zdravotní průkaz pojištěnce, cestovní pojištění je součástí projektu

Co s sebou:
Na farmě budou žáci pracovat - vhodné pracovní oblečení a obuv s pevnou špičkou, pracovní
rukavice,
Vhodné oblečení dle ročního období (tepleji než u nás); hygienické prostředky + ručníky.
Možnost oblečení vyprat
Kapesné
Léky, které užíváte
Oznamte alergie ing. Marouškovi

Přepravované zavazadlo – maximální hmotnost – 23 kg – nebudete mít u sebe. Pokud si
s sebou povezete notebook nebo tablet, musí být v kabinovém zavazadle
Kabinové zavazadlo – do 8 kg, rozměry 25 x 46 x 56 cm, doporučuji turistický batoh na záda
NE krosnu!!!
Pozor – na palubu se nesmí brát ostré předměty (ani nůžtičky na nehty, pilníky…, tekutiny, hořlavé
látky)
V letadle pouze malé občerstvení a v místě pobytu večeře – doporučuji svačinu na cestu.
Vezměte si dobrou náladu, neostýchejte se, využijte možnosti se něco nového naučit, nebojte se
říci, když se Vám nebude něco líbit a je možnost to změnit – jídlo, ubytování….
Reprezentujete nejen sebe, ale i školu.
Pošlete fotky, zprávy, postřehy – dáme na stránky školy i na facebook
Hlavně si to užijte.

Ing. Blažena Hořejší

Ing. Josef Maroušek

Ředitelka školy

Pedagogický doprovod a dohled

