
Drodzy przyjaciele, 
 
Wkrótce będziemy mogli spotykać się na Tajwanie. Jesteśmy bardzo zaangażowani w prace 
przygotowawcze do 2015 -lan Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru i Zabaw 
Ludowych, która odbywa się między 4 lipca do 23 sierpnia z zapałem  liczymy dni do Waszego 
przyjazdu. Oto niektóre informacje i przypomnienia przed wyjazdem z Waszego kraju i przyjazdem 
na Tajwan. Proszę zwrócić na to uwagę. 
 
Jedzenie: oferujemy trzy posiłki dziennie plus podwieczorek, które serwowane są w formie 
szwedzkiego stołu w restauracji studenckiej 
Uniwersytetu Narodowego Yi- lan.  
Harmonogram posiłków 
07.00- 09,00 śniadanie 
11.30- 13,30 obiad  
16:00-17:00 podwieczorek 
19.30- 21,30 kolacja 
 
Jeśli masz alergię na niektóre pokarmy, takich jak 
owoce morza ... itd, proszę poinformować 
nauczyciela, który poinformuje nas i przygotujemy 
specjalne posiłki dla Ciebie, które nie zawierają dla 
Ciebie szkodliwych substancji.  
 
Latem proszę nie wynosić jedzenia z restauracji i nie 
przechowywać jedzenia w pokojach, ponieważ jest to 
wysoce niehigieniczne i grozi zachorowaniem.  
 

Zakwaterowanie: Wszystkie grupy uczestniczące pozostają w 
akademiku Uniwersytetu Narodowego Yi- lan (nr 1, Sheng- Nong 
Rd Sec 1, Yian Miasto, Tajwan..):  
Jeden pokój z klimatyzacją jest dla 4 osób (oddzielnie chłopcy i 
dziewczęta) 
Prysznice i toalety są na tym samym piętrze, gdzie mieszka 
grupa.  
 
Akademiki są zamknięte pomiędzy 24:00-6:00, wyłączając dni 
przylotu i wylotu grup. 
 
Co w pokojach (zobacz zdjęcie):  
W akademiku zapewniamy pakiet, w którym 
można znaleźć szczoteczkę do zębów, 
pasta do zębów, czepek, butelkę szamponu 
i żelu pod prysznic, mydło i ręcznik do mycia 
twarzy (65cm x35cm).   
 
 
 

W pokojach są również: małe lustro, umywalka z tworzywa 
sztucznego, papier toaletowy, para kapci i kilka wieszaków na 
ubrania. 
Pościel na łóżko obejmuje poduszkę, koc i materac z 
prześcieradłem. 
Nie zapewniamy dużych ręczników do kąpieli  
 
 
 
 



Transport:  
Festiwal oferuje autobus dla z klimatyzacją, który grupa używa podczas pobytu w festiwalu, 
zgodnie z harmonogramem. Jeśli grupa chce wykorzystać autobus poza harmonogramem 
festiwalu koszty pokrywane są przez grupę. 
 
Temperatura i woda do picia:  
Latem na Tajwanie jest bardzo gorąco. W ostatnich lat, temperatura wynosi średnio do 35 ° C.  
Należy nosić odpowiednie ubiory i tkaniny, uważać kremy do opalania, aby uniknąć poparzeń 
słonecznych, nosić kapelusz . 
Nie należy włączać z klimatyzacji w pokoju lub wchodzić do pokoju z włączoną klimatyzacją gdy 
jest sie spoconym.  
Pić dużo wody, żeby uzupełnić braki spowodowane poceniem (WODA Z KRANU NIE NADAJE 
SIĘ DO PICIA) 
Organizatorzy zapewniają uczestnikom wodę mineralną. Proszę wziąć tyle, ile trzeba, ale nie 
marnować.  
Co więcej, na każdym piętrze znajduje się z dystrybutor z wodą do picia. W akademiku proszę 
używać swoich kubeczków do nabierania wody, prosimy żeby nie używać plastikowych, celem 
ochrony środowiska. Im mniej plastiku, tym lepiej. 

Ponadto zalecamy, aby nie używać oferowanych kubków do gorącej 
wody. 
 
Elektryczność system stosowany w Tajwanie to 110 V, wtyczki 
stosowane na Tajwanie  na zdjęciu po lewej stronie. 
 
 

Śmieci:  
Na Tajwanie obowiązuje segregacja śmieci. Dwie części:  
1. Papier, aluminium, plastik, kartony powlekane, tworzywa sztuczne 
2. Pozostałe  
Proszę segregować w pokojach i codziennie wynosić na korytarz, gdzie śmieci są odbierane 
pomiędzy 22:30-23:00 
 
Waluta:  
pieniądze używane w Tajwanie to Dolar Kanadyjski, który może być zmieniony z Dolara 
Amerykańskiego lub Euro.  
1 USD = ok. NT 30  /  1 € = ok, NT 42  
Można dokonać wymiany pieniędzy na lotnisku po przyjeździe, jednak lepiej, wymieniać pieniądze 
w lokalnych bankach po przyjeździe na Yilan, ponieważ tam kurs waluty jest wyższy.  
Można używać karty bezpośrednio w bankomacie: "Cirrus", "Maestro" lub "Plus".  
Przykładowe ceny: 
Coca-Cola = NT 20 = USD 0,67 
chipsy z Pringles = NT 52 = USD 1,73 
Czekolada Kinder = NT 30 = USD 1  
chipsy z Lay's na 20 = NT = USD 0,67  
Big Mac = NT 115 = USD 3,8   
pocztówki = NT 30 = 1,1 USD  
brelok NT 100 = 3 USD 
lody Macdonald = NT $ 12 = USD 0,4  
 
Karta kredytowa:  
Możesz używać kart VISA i Master w centrach handlowym, głównych atrakcjach turystycznych, 
sieciach supermarketów ... itp  
 
 
 



Telefony 
Na pierwszym piętrze akademika jest telefon z możliwością połączeń międzynarodowych.  
Można kupić kartę telefoniczną w recepcji i dzwonić pod numer 002 lub 019+ kod kraju + kod 
miasta + numer telefonu, gdzie chcesz zadzwonić lub poprosić personel Informacji w akademiku o 
udzielanie pomocy.  
Można również zabrać ze sobą telefon komórkowy GSM 900 lub 1800 MHz lub smartfona do 
komunikacji osobistej podczas Twojego pobytu na Tajwanie. Jednak należy uważać na wysokie 
opłaty operatora. Ponadto, można kupić kartę SIM do lokalnej telekomunikacji na lotnisku po 
przyjeździe.  
 
Co można jeszcze w akademiku, rozrywka i usługi 
Są boiska do siatkówki, koszykówki i pin-badmintona. Rowery tylko dla osób dorosłych.  
Parasole są dostępne, ale ich liczba jest ograniczona.  
Telewizor w holu każdego piętra.  
Pralka i suszarka dostępne w internacie są do użycia na monety. Proszek można nabyć również.  
Każda grupa otrzyma żelazko, jedną suszarkę do włosów, które proszę zwrócić po zakończeniu 
festiwalu. 
 

Warsztaty Tradycyjnej Kultury i Sztuki Tajwańskiej i Chińskiej:  

W akademiku, codziennie pomiędzy 10:00-11:00 i 11:00-12:00 odbywają się warsztaty na których możecie 
nauczyć się tradycyjnych sztuk: tanie lwa, chińskiej gry ludowe, chińskiej kaligrafia, Yoyo Kong-fu., itd. 
Zapraszamy do przyłączenia się do tych warsztatów, które są robione specjalnie dla Was, a przynoszą 
dużo korzyści i przyjemności. 
 
Wizyta w szkole 
Przewiduje się wizytę w szkole, która trwa dwie godziny, można zwiedzić i poznać szkołę, wymienić się z 
uczniami swoimi tańcami. 
 
Pobyt w parku rozrywki 
W Chin-shui Park, gdzie odbywają się koncerty możecie uczestniczyć w innych atrakcjach oferowanych w 
tym parku, po wcześniejszym uzgodnieniu z przewodnikiem. Możecie przyjechać wcześniej przed 
koncertem lub pozostać dłużej. Proszę zabrać stroje kąpielowe i czepki. 

 
Wycieczka i pływanie 

Jest bezpłatny autobus na wieczorną wycieczkę na rynek w nocy i na pływanie rano. Każda grupa może 

skorzystać z niego raz w tygodniu, odpowiednio po wcześniejszym zarejestrowaniu się w recepcji. Ponadto 

wymagane jest, że każdy nosił czepek w basenie. Ponadto, w trakcie pobytu w naszym festiwalu istnieje 

możliwość, aby odwiedzić Narodowe Centrum Sztuki Tradycyjnej w wolnym czasie, na koszt festiwalu. 

http://www.ncfta.gov.tw/ncfta eh / main / index.aspx i Muzeum LAN- yang http : //www.lym.gov.tw/eng/index 

en.asp  

 
Ogólny plan dnia  
07,00- 09,00 Śniadania 
09,00- 12,00 czas wolny lub zajęcia na Warsztatach Sztuki (przynajmniej 1x w czasie Waszego pobytu) lub 
wizyta w szkole podstawowej lub gimnazjum (przynajmniej 1x w czasie pobytu)  
11,30- 13, 30 Obiad 
15,30- 18,30 występy 30 do 40 minut w Chin-shui Park, gdzie są główne koncerty festiwalu. Należy 
przyjechać przynajmniej 1 godzinę przed koncertem! 
19,30- 21,30 Kolacja  
21,00- 22,00 Wieczór Polski (1x w czasie pobytu, dla innych grup) 
21,30~24,00 czas wolny 
24,00~ zakaz opuszczania akademika   

 
Ubezpieczenie: 
Każdy uczestnik powinien posiadać ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ leczenie prywatne jest 
drogie na Tajwanie 
 

http://www.ncfta.gov.tw/ncfta%20eh%20/%20main%20/%20index.aspx
http%20:%20/www.lym.gov.tw/eng/index%20en.asp
http%20:%20/www.lym.gov.tw/eng/index%20en.asp


INNE 
Regulamin przebywania grup w akademiku 
W akademiku obowiązują zasady bezpieczeństwa i przepisy przeciw pożarowe i higieny miejsca 
przebywania. Większość uczestników to dzieci i młodzież festiwalu, prosimy o stosowanie się do 
ogólnie przyjętych zasad i przepisów ze względu na własne bezpieczeństwo i komfort spokojnego 
pobytu. Prosimy o kulturę i szacunek dla pozostałych uczestników i mieszkańców.  
Każda z grup po przyjeździe podpisuje dokument dotyczący bezpieczeństwa i zasad korzystania z 
akademika.  
Z góry dziękujemy za współpracę i pomoc w przestrzeganiu ww. zasad 

W akademiku jest całkowity zakaz palenia tytoniu. 

Cisza nocna w akademiku pomiędzy 22:00-9:00 
 
Szkody 
Za wszelkie uszkodzenia i zniszczenie należy ponieść odpowiedzialność finansową i pokryć 
koszty zniszczonego sprzętu, miejsca. Grupy wpłacają zaliczkowo depozyt 200 USD przy 
wprowadzeniu się do akademika, z tego będzie potrącane za wszelkie uszkodzenia lub oddane w 
całości, jeśli nie będzie żadnych uszkodzeń w dniu wyprowadzania się.  
 
Punktualność 
Proszę bardzo uprzejmie być punktualnym. Za spóźnienia, które zakłócają harmonogramu 
festiwalu (np. do autobusu, który czeka, rozpoczęcie koncertu...), będzie się ukaranym $ 1 za 
minutę od osoby, poprzez odjęcie z kieszonkowego lub z depozytu. 
 
Kieszonkowe 

Każdy uczestnik grupy, muzyk, dyrektor, osoba pomagająca w występach otrzymują 15 USD za dzień 

koncertowy (w którym był koncert lub występ), wyłączając dni przyjazdu i wyjazdu. Pieniądze wypłacane są 

jednorazowo, raz w tygodniu. Należy pokwitować odbiór pieniędzy. 

 

Kontrola bezpieczeństwa 

 Każdy uczestnik powinien nosić cały czas identyfikator w celu łatwego rozpoznania 

 Rzeczy osobiste, paszporty, komputery, bilety są na własną odpowiedzialność 

  Policja patroluje akademik Narodowego Uniwersytetu Yilan co dwie godziny. Może sprawdzać, czy 

osoby przebywające w akademiku to uczestnicy festiwalu.  

 Jest całkowity zakaz opuszczania akademika bez pisemnej zgody nauczyciela 

 Tylko członkowie grup, przewodnicy, organizatorzy mogą wchodzić i przebywać w autobusie 

 Policja jest również w Dong- shan Chin- Shuei Park, gdzie odbywa się festiwal. 

Internet 

Jest internet w akademiku po wcześniejszym zarejestrowaniu się w sieci. Najlepiej połączyć się mając 

własnego notebooka, komputer przez kabel sieciowy. Wi Fi jest w internacie jest bardzo słabe. Nie ma Wi 

Fi publicznego. Szczegółowe informacje można znaleźć w http://itaiwan.gov.tw/en/ 

 

Jeśli chcecie zadzwonić do akademika proszę zadzwoń Tel. 886-3-9356264 lub wyślij faks do 886-3- 

9352458 czynne od 3 lipca. (Uwaga: numery te są tymczasowe i potwierdzimy je później). 

 

Adres akademika: 

National Yilan University 

Students’ Dormitory No. 1, Shen-nong Rd. 

Sec. 1 Yilan City 260, Taiwan 

http://itaiwan.gov.tw/en/


 

Osoba odpowiedzialna-organizator  

Valeria Wu 

Coordinator of Foreign Affairs 

2015 Yi- lan International Children's Folklore & Folkgame Festival 

http://www.yicfff.tw       http://www.facebook.com/YICFFF 

 

Telefony kierunkowy na Tajwan 00886 lub+886: 

Valeria 886-930179792        biuro 886-39354766        akademik 886-3- 9356264  lub  886-3-9352458 

http://www.yicfff.tw/
http://www.facebook.com/YICFFF

