Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczamy szczegóły organizacyjne dotyczące programu Angloville JUNIOR PLUS
w terminie: 2021-07-24 - 2021-08-01 Eurotrip

WYJAZD:
2021-07-24 (sobota)

MIEJSCA ZBIÓRKI:
Warszawa
Plac Defilad
https://drive.google.com/file/d/14aXj8oeUQVlkkznUcUWzQewqKslHPZfv/view?usp=sharing
(strefa żółta)
Odjazd godz.: 19:00
Zbiórka 30 minut przed odjazdem

Poznań
Dworzec Letni
https://goo.gl/maps/anShnSrr44Hf3aPY9

Odjazd godz.: 23:45

POWRÓT:
2021-08-01 (w nocy z soboty na niedzielę)
Poznań - ok. 01:00-03:00
Warszawa - ok. 05:30-07:30

TESTY / SZCZEPIENIA
Aby przekroczyć granicę z Francja niezbędna będzie "przepustka sanitarna".
Akceptowany jest "Unijny Certyfikat Covid" oraz test Antygenowy (szybki wymaz).
Uczestnicy, którzy nie przebyli COVID-19, bądź nie są zaszczepieni zobowiązani są do wykonania testu
Antygenowego w dniu wyjazdu po godzinie 15:00 oraz zabrania ze sobą zaświadczenia w języku angielskim.
Uczestnicy jadący z Warszawy mogą się przebadać na miejscu zbiórki w punkcie partnerskim Med-Extreme w
godz. 17:00-18:30.
Partner został poinformowany, że w tym czasie może się spodziewać grupy naszych uczestników - zapewni
wystarczającą ilość medyków aby sprawnie przeprowadzić testy.
Uczestników z Poznania prosimy o wykonanie testu w godzinach popołudniowo wieczornych.
Pozostałe osoby zobowiązane są proszone są zabranie zaświadczenia o zaszczepieniu / przebyciu choroby.
Prosimy również o poinformowanie nas czy uczestnik będzie wykonywał test czy jest zaszczepiony / przeszedł
chorobę.
Formularz - Sanitary pass

________________________________
Uczestnicy, którzy obecnie znajdują się na programach Angloville JUNIOR w Polsce
Od momentu powrotu z programu Angloville JUNIOR do momentu wyjazdu na JUNIOR PLUS Eurotrip
uczestnicy pozostają pod opieką koordynatorów Angloville.
Jeżeli uczestnik będzie wymagał zrobienia testu koordynatorzy to zorganizują.
________________________________
KARTA KWALIFIKACYJNA
W oddzielnym mailu prośba o wypełnienie formularza karty kwalifikacyjnej, wydrukowanie, podpisanie i
dostarczenie na miejsce zbiórki.
Rodziców osób, które obecnie znajdują się na wyjeździe prosimy po wydrukowaniu i podpisaniu kart o
zeskanowanie ich i wysłanie przez poniższy formularz:
Formularz - Podpisana karta kwalifikacyjna
Nie będzie wtedy potrzeby osobistego stawienia się na miejscu zbiórki.
________________________________
OBOWIĄZKOWA OPŁATA DEWIZOWA
Prosimy o przygotowanie na miejsce zbiórki 150 EUR, które zostanie przeznaczone na koszt wstępów oraz
realizację programu (obowiązkowa opłata dewizowa). M.in.:
* Rejs po Sekwanie
* Disneyland
* Tropical Islands

KIESZONKOWE
Sugerowana wysokość kieszonkowego to ok. 100 - 120 euro.
________________________________
KONTAKT W DNIU WYJAZDU
Głównym koordynatorem wyjazdu będzie:
Marcel Orłowski
669196936

