WYJAZD SZKOLENIOWY 5-9 PAŹDZIERNIKA 2022- TERMINARZ I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Koszt wyjazdu (2800zł) należy opłacić w trzech transzach:
I
1000 zł (zrealizowane)
II 800 zł plus kwota za wybrany bagaż* (płatne do 20. 06.2022r.)
III 1000 zł (płatne do 2.09.2022r.)
Ok. 135 euro w gotówce, potrzebne na opłacenie biletów wstępu, należy zabrać ze sobą na
wyjazd.
2. * Deklarację wyboru bagażu należy umieścić w załączonej karcie informacyjnej i przesłać
drogą mailową lub dostarczyć do biura w terminie do 8 czerwca 2022r.
Dostępne opcje bagażu:
a) BAZPLATNIE- Podręczny o wymiarach 40 cm x 20 cm x 25 cm (Uwzględniony w cenie biletu
samolotowego. Nie umożliwia korzystania z kolejki pierwszeństwa).
b) PŁATNY DODATKOWO 100 ZŁ - Drugi dodatkowy bagaż podręczny na kółkach do 10 kg.
(Wymiary 55 cm x 40 cm x 20 cm. Umożliwia korzystanie z kolejki pierwszeństwa).
c) PŁATNY DODATKOWO 210 ZŁ – Bagaż do 20kg. (Nie ma określonych wymiarów. Pakowany do
luku bagażowego. Nie umożliwia korzystania z kolejki pierwszeństwa).
KOSZT WYBRANEGO BAGAŻU NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W II TRANSZY OPŁAT, W TERMINIE
DO 20.06.2022R.
3. Warunki uczestnictwa związane z covid19 na dzień 18 maja 2022r.
a. Obywatele Polski mogą swobodnie wjeżdżać na Maltę, muszą posiadać dowód osobisty
lub paszport.
b.
Ozdrowieńcy muszą posiadać Unijny Certyfikat Covid z zaświadczeniem o
przechorowaniu Covid-19 (ważny 180 dni).
c.
Osoby niezaszczepione oraz podróżni, którzy nie posiadają ważnego certyfikatu
szczepienia przeciw Covid-19 ani statusu ozdrowieńca, by wjechać na wyspę, muszą
okazać negatywny wynik testu na koronawirusa. Akceptowane jest zarówno badanie PCR
(wykonane w ciągu 72 godzin przed przybyciem na Maltę), jak i antygenowe (należy się
mu poddać nie wcześniej niż 24 godziny przed przylotem).
d.
Osoby po trzech dawkach szczepienia - Od 15 lipca 2021 roku na wyspę mogą
swobodnie podróżować osoby w pełni zaszczepione, czyli posiadające m.in.: Unijny
Certyfikat Covid, maltański certyfikat szczepienia, brytyjski certyfikat szczepienia, Dubai
Health Authority Vaccine Certificate, Turkish Vaccine Certificate lub United States CDC
COVID-19 Vaccination Record Card. Od podania pełnej dawki szczepienia musi minąć
conajmniej 14 dni
O EWENTUALNYCH ZMIANACH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH COVID-19 BĘDZIEMY
PAŃSTWA INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO.
4. Wypełnioną Kartę zgłoszenia na wyjazd na Maltę należy przesłać do biura na adres mail
biuro@solidarnosc.pomorze.pl lub dostarczyć osobiście w terminie do 8 czerwca 2022r.

