Projekt “Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”
Realizowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

W dniu 26.03.2017 r (niedziela) - zbiórka na dworcu PKP w Szczecinie Dąbiu – godzina 7.20 dla
uczestników wyjazdu na praktyki zawodowe do Irlandii
Lista kontrolna – wyjazd do Sligo w Irlandii w dniach 26.03.2017 r. (niedziela) - 09.04.2017 r.
(niedziela)
I. Lot do Dublina w dniu 26 marca 2017r.:
-FR 1975 Wylot z Poznania, godzina 14. 15, przylot do Dublina godzina 15.50.
II. Lot do Poznania w dniu 09.04.2017 r.:
-Fr 1974 wylot z Dublina godzina 10.10, przylot do Poznania godzina 13.45.
III. Bagaż:
-główny do 20 kg
-podręczny do 10 kg.
Informacje szczegółowe na temat bagażu na stronie 2.
Uwaga! Nadbagaż uczniowie opłacają sami. W związku z tym wskazane jest, aby bagaż miał pewna
niedowagę-np. 3-4 kg (rezerwa na błąd wagi i ewentualne zakupy w drodze powrotnej).
IV. Należy ze sobą zabrać:
1. Legitymację szkolną.
2. Dowód osobisty.
3. Ubranie robocze.
4. Dzienniczek praktyk (zostaną rozdane w piątek).
5. Leki: obowiązkowo te, które są regularnie przyjmowane oraz takie, które przyjmowane są w razie
przeziębienia, przeciwbólowe itp.
6. Saszetkę lub woreczek na dokumenty i pieniądze, które należy mieć przy sobie odpowiednio
zabezpieczone przed zgubieniem lub kradzieżą.
7. Adapter do kontaktów (wtyczka umożliwiająca podłączenie urządzeń elektrycznych
w Irlandii).
8. Ładowarkę do telefonu.
9. Coś przeciwdeszczowego (np. peleryna) i odpowiednie buty.
Zalecane do zabrania:
1. Plecak na jedzenie i picie zabierane z domu na zajęcia, ubranie robocze i ubranie przeciwdeszczowe.
2. Dwie zawieszki z danymi do dołączenia do bagażu.
3. Drobny upominek dla rodziny goszczącej (np. polskie słodycze).
4. Drobne polskie pieniądze np. na zakup wody na lotnisku.
Informacje ze strony przewoźnika-linie Ryanair

Projekt “Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”
Realizowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Limit bagażu podręcznego
Każdy pasażer może wnieść na pokład jedną torbę podręczną o wadze do 10 kg
i maksymalnych wymiarach 55 x 40 x 20 cm (tu sprawdzają się plecaki – łatwo je można „wcisnąć” do
luku – nawet, gdy jest drobna różnica w wymiarach lub niewielkie miękkie torby podróżne noszone
na ćwiczenia oraz 1 małą torebkę o maksymalnych wymiarach 35 x 20 x 20 cm).
Dodatkowy/zbyt duży bagaż podręczny nie będzie akceptowany przy wejściu
do samolotu z wyjątkiem sytuacji, gdy możliwe będzie umieszczenie takiego bagażu w luku bagażowym za
dodatkową opłatą £50/€50 (z zastrzeżeniem podatku VAT na trasach krajowych). Jeśli nie jesteś pewien,
czy Twój bagaż będzie zaakceptowany, sprawdź to przy odprawie bagażowej przed przejściem przez
kontrolę bezpieczeństwa.
Jakich przedmiotów nie wolno przewozić na pokładzie samolotu?
Pasażerowie nie mogą wnosić do strefy podwyższonego bezpieczeństwa ani do kabiny samolotu
następujących artykułów:
Broń, broń palna oraz inne jej rodzaje; przedmioty, które mogą wystrzeliwać pociski lub powodować
obrażenia, m.in.: wszystkie rodzaje broni palnej (pistolety, rewolwery, strzelby, śrutówki itd.), repliki oraz
imitacje broni palnej, części broni palnej (z wyjątkiem teleskopowych przyrządów obserwacyjnych i
celowniczych), korkowce, strzelby oraz broń na śrut pistolety na race, pistolety startowe, zabawki w
kształcie broni wszystkich rodzajów, broń na kule, broń na śruby przemysłowe i gwoździe, kusze, katapulty,
harpuny i kusze podwodne, urządzenia do uboju zwierząt, urządzenia do ogłuszania lub
porażania, np. elektryczny pastuch, broń przewodząca energię (lasery), zapalniczki w kształcie broni.
Broń spiczasta i z ostrzem oraz ostre przedmioty; artykuły spiczaste lub z ostrzem, które mogą
spowodować zranienie, w tym siekiery i toporki, strzały oraz rzutki, raki (bosaki, pręty
z hakami lub płyty z metalowymi gwoździami używane przez alpinistów), harpuny i włócznie, czekany oraz
szpikulce do lodu, łyżwy, noże z blokadą lub sprężynowe z ostrzami dowolnej długości, noże rytualne,
religijne i myśliwskie wykonane z metalu lub innych materiałów twardych, które umożliwiają użycie ich
jako
broni,
tasaki,
maczety,
odsłonięte
maszynki
do golenia i ostrza (z wyjątkiem zabezpieczonych lub jednorazowych maszynek do golenia
z ostrzami w pudełku), szable, szpady i laski ze szpadami, skalpele, nożyczki o ostrzach powyżej 6 cm.,
narty i kijki do chodzenia/wspinaczki, gwiazdy do rzucania, narzędzia, które mogą być użyte jako broń ostra
lub
broń
z
ostrzem, np. wiertarki
i
części
do
wiertarek,
noże
do cięcia kartonów, noże użytkowe, wszystkie rodzaje pił, śrubokręty, łomy, młotki, szczypce, klucze
francuskie/nastawne, lampy lutownicze.
Płyny w bagażu podręcznym.
Przy przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku :
-Płyny muszą być przewożone w pojemniku nie większym niż 100 ml.
-Wszystkie płyny powinny być przewożone w jednej, przezroczystej, plastikowej i zamykanej torebce o
wymiarach do 20 cm x 20 cm, o łącznej pojemności do jednego litra.
-Musisz być w stanie całkowicie zamknąć plastikową torebkę i musi się ona mieścić w Twoim bagażu
podręcznym.
-Torebka z płynami musi zostać wyjęta z bagażu podręcznego w celu oddzielnego prześwietlenia.

