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PODRÓŻ
Zbiórka pod szkołą odbędzie w niedziele
(27.02.2022) w godzinach porannych/
popołudniowych.
Powrót z wyjazdu pod szkołę jest planowany w
sobotę (12.03.2022) w godzinach popołudniowych.
Każdy uczestnik powinien zabrać ze sobą suchy
prowiant.
Przejazd trwać będzie około 13 godzin (z
uwzględnieniem przerw).
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PODRÓŻ - PRAKTYCZNE INFORMACJE
•Przed wyjazdem należy upewnić się, czy każdy uczestnik posiada dokument tożsamości
pozwalający na przejazd na granicy z datą ważności nie krótszą niż 3 miesiące na dzień powrotu
z zagranicy, kartę EKUZ, negatywny wynik tekstu na COVID (testy będą zorganizowane przez
szkole) lub zaświadczenie o szczepieniu (14 dni po przyjęciu ostatniej dawki) i potwierdzenie
wygenerowania kody QR. Dokumenty należy schować do bagażu podręcznego (będą one
sprawdzane pod autokarem).
•Każdemu uczniowi przysługuje możliwość zabrania 1 walizki/torby o wymiarach Wysokość: 80
cm, Szerokość: 55 cm, Głębokość: 30 cm + 1 plecak podręczny na pokład autokaru
•Każdy uczestnik powinien zaopatrzyć się w suchy prowiant (kanapki, kabanosy) do jedzenia w
drodze na praktyki.
•Uczestnik powinien zaopatrzyć się w kilka euro drobnych na wydatki na stacjach benzynowych
podczas podróży
•Na czas podróży warto ubrać się w luźne, wygodne ubranie (dres, bluza etc.)
•Każdy uczestnik powinien zaopatrzyć się w mały żel antybakteryjny i co najmniej 10 sztuk
maseczek jednorazowych (żel i maseczki będą również dostępne w autokarze ale prosimy o
zabranie ze sobą własnych środków ochrony osobistej).
•Przed wyjazdem prosimy o wymianę złotówek na euro, ponieważ na trasie nie będziemy
zatrzymywać się w żadnym kantorze
•Warto zabrać ze sobą poduszkę (najwygodniejsze są poduszki w kształcie rogali) i kocyk na
czas podróży
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SOLECZNIKI (LT. ŠALČININKŲ
RAJONO SAVIVALDYBĖ)
Rejon solecznicki jest położony w południowo - wschodniej części
Litwy w powiecie wileńskim. To właśnie na tutejszym cmentarzu Adam
Mickiewicz obserwował obrzęd dziadów. W miejscowości Taboryszki
zachował się zabytkowy, drewniany kościół pw św. Michał Archanioła
zbudowany w XVIII wieku. W budynku dawnej szkoły działa izba pamięci
Anny Krepsztul malarki ludowej polskiego pochodzenia (przez wielu
uważana za kandydatkę na ołtarze).
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CO NALEŻY ZABRAĆ ?
-PASZPORT/DOWÓD,
-potwierdzenie wypełnienia kodu QR (mailowe)
-karta EKUZ,
-negatywny wynik testu na COVID (testy będą zorganizowane przez szkołę) lub
zaświadczenie o szczepieniu (14 dni po przyjęciu ostatniej dawki)
-przybory higieny osobistej oraz ubrania na zmianę,
-wygodne obuwie,
-kieszonkowe (w granicach rozsądku),
-zeszyt oraz przybory do pisania,
-mały plecak na wycieczki.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sprzęty elektroniczne, które uczniowie
zabierają ze sobą na wyjazd.
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W TRAKCIE WYJAZDU
W trakcie wyjazdu codziennie odbywać będą się
zajęcia zorganizowane przez litewską szkołę
partnerską np. warsztaty językowe, spotkania z
uczniami ze szkoły litewskiej, wycieczki przygotowane
przez uczniów.
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W TRAKCIE WYJAZDU
W weekendy uczniowie będą uczestniczyć w programie
kulturowym, w trakcie którego odwiedzą najważniejsze atrakcje
turystyczne regionu m.in.:
- Wilno
- Dziewieniski Historyczny Park Regionalny
- Pałac w Jaszunach
- ruiny Rzeczpospolitej Pawłowskiej
Zwiedzanie zostanie zorganizowane w taki sposób, aby
uczniowie mieli jak najmniej styczności z turystami.
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