
WYJAZDY ZAGRANICZNE INFORMACJE - TAJWAN 2015 

1. Zabrać zapisane na kartce: dane festiwalu i telefon +48 728 452 482 - Maria Szupiluk 

2. W paszporcie zapisane numery telefonów do rodziców  

3. Mieć przy sobie ksero paszportu - strony ze zdjęciem 

4. Walizki – 2 sztuki dostosować się do wymogów przewoźnika  7 i 30 kg, rozdam zespołowe 

walizki na próbie w sierpniu.  

 nie obciążać kilogramów, nie zabierać zbędnych rzeczy 

 sprawdzić temperatury w miejscu przebywania, zabrać odpowiednie rzeczy do 

ubrania 

5. ZDROWIE- najważniejsze do pilnowania obok paszportu. 

 Leki, które dziecko musi stosować codziennie przez dziecko powinny być opisane 

przez lekarza. Jeśli ktoś jest alergikiem, zabrać stosowną informację, wypełnić 

rzetelne w Karcie 

 Zabrać najczęściej stosowane leki opisane na co i jak stosować - najczęściej 

przeziębienie, grypa, temperatura, bakteryjne anginy, układ pokarmowy 

6. Aktualny paszport, co najmniej 6 miesięcy przed datą upływu terminu ważności. 

PILNOWAĆ JAK OKA W GŁOWIE!!! Również biletów i  KART POKŁADOWYCH!!! 

7. Wydrukować bilet lotniczy i mieć przy sobie z dokumentami.  

8. Uważać na lotniskach, odprawy na lotniskach. WSZYSTKO DZIEJE SIĘ SZYBKO, 

pilnować się grupy, nie rozglądać... 

 Nie rozchodzić bez zezwolenia (podzielę na podgrupy), nie zostawiać rzeczy bez 

opieki, SZCZEGÓLNIE DOKUMENTÓW! pilnować się grupy szczególnie w czasie 

odpraw i przejść.  

 przepisy przewoźnika dot. bagażu. Nie zabierać płynów i ostrych narzędzi na 

pokład, można jedzenie stałe, ale nie można wwozić do kraju docelowego. 

 Nie zabierać żadnych paczek od nieznajomych  

 Na pokład samolotu - można wziąć ciepłe rzeczy, jedzenie. Wyłączać telefony i 

inne urządzenia elektroniczne, zapinać pasy, nie wstawać kiedy jest włączone zapiąć 

pasy. Można iść do toalety, tam są toalety ciśnieniowe.  

 Na pokładzie będzie jedzenie i picie.  

9. Jedziemy w koszulkach zespołowych, zabrać więcej koszulek zespołowych, bo będą 

potrzebne. 

10. Może zaginąć bagaż lub być uszkodzony, do bagażu przyczepić przywieszką, na której 

wpisać adres i telefony do kogo należy (z jednej strony adres na Tajwanie, z drugiej 

domowy lub MDK) 

11. Zrobić zdjęcie bagażu, żeby można było pokazać w razie zagubienia (jeśli ma się telefon) 

 



12. Zabrać Stroje: Wielkopolska, Orawa (bez kierpców), Lublin (chłopcy bez katan), 

Kaszuby, Krakowiak.  

 Bieliznę (koszule, halki, fartuchy) dobrze nakrochmalić (mąką ziemniaczaną!) 

wyprasować i spakować, żeby się jak najmniej pogniotła. 

 Zapakować jeden pokrowiec zespołowy, dodatkowe wstążki, rajstopy-białe, 

kapelusze. Wieszaki. ZAPAKOWAĆ MĄDRZE BEZ GNIECENIA I NISZCZENIA.   

 Kto ma mało kostiumów dostanie bagaż służbowy - jedzenie, pamiątki, inne 

 Jeśli ktoś tańczy 3 układy, może podzielić kostiumy na inne osoby.  

13. Wygląd w kostiumie estetyczny, buty wypastowane na glanc!, wstążki opalone, ważne są 

również fryzury, kapelusze naprawione, niepołamane pióra, ładne wianki, inne... 

14. Uwaga na zakupy powrotne, ilość kg nie może wzrosnąć, płaci się za nadbagaż 

15. Zapoznać się z krajem, do którego się jedzie, zwyczaje, przepisy, kultura kraju, sposoby 

zachowania, ubierania się, jedzenie, toalety, historia, info turystyczne. 

16. Zapoznać się BEZWZGLĘDNIE Z DOKUMENTEM WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB 

BIORĄCYCH UDZIAŁ W FESTIWALU NA TAJWANIE 

17. Na miejscu być otwartym, chętnym do współpracy, zaangażowanym, zdyscyplinowanym i 

odpowiedzialnym za siebie i innych. 

18. Ustawianie się do zdjęć, będzie wielu chętnych do robienia z Wami zdjęć, proszę być pod 

tym względem wyrozumiałym i otartym. 

19. Nie używać wulgarnych słów, nie mówić o innych źle, zachować postawę godną i 

kulturalną. Być dobrym i przykładnym Polakiem!  

 

      * WYJAZD spod MDK 12.08, godz. 3:00 
      * POWRÓT do MDK 25.08, ok 23 
LOTY Emirates Airlines, wylot z Pragi 
EK 140 V 12.08 3 PRG-DXB      15:45 - 23:45   
EK 366 V 13.08 4 DXB-TPE       04:05 - 16:40+1 
EK 367 T  24.08 1 TPE-DXB      23:45 - 04:15+1  
EK 139 T  25.08 2 DXB-PRG      09:05 - 13:25  
Bagaż: 
Torba podręczna: 55cm x 38cm x 20 cm, waga do 7 kg 

Główny do 30 kg: wymiary standardowe 
Dane organizatora: 
 2015 Yilan International Children's Folklore & Folkgame Festival , Yilan, Tajwan, 
http://www.yicfff.tw 
Adres pobytu  National Yilan University  / Students’ Dormitory No. 1, Shen-nong Rd. 
Sec. 1 Yilan City 260, Taiwan, tel. 886-3- 9356264  lub  886-3-9352458 / biuro 886-39354766         
Osoba odpowiedzialna - organizator Valeria Wu - Coordinator of Foreign Affairs, tel. 886-
930179792         

  

http://www.yicfff.tw/

