Regular:

MIN SON/DOTTER HAR ÄNNU INTE FYLLT 18 ÅR OCH SKA MED PÅ RESAN MED
SINA VÄNNER. KAN HAN/HON VARA SÄKER PÅ, ATT KOMMA IN PÅ DE EVENTEN
ÄVEN OM HON INTE FYLLT 18 ÅR?
Vi har ett nära samarbete med en räcke event, restauranger och klubbar i Prag.
Vilket också betyder att alla som reser med oss till Prag, kan vara säkra på att komma
in på dessa platser. Alla våra resenärer, oavsett om de är myndiga eller inte ska få lov
till att ta del av den gemenskapen och det kulturella utbudet som vi vill ge våra gäster.

Regular:

Vi hoppas att denna text har gett er svar på några av de frågor som ni kan ha haft.
Utöver detta betyder det mycket för oss, att både ni och ert barn känner till alla de
tilltag och prioriteringar vi har gjort.
VID FLER FRÅGOR UNDER VISTELSEN I PRAG ÄR NI VARMT VÄLKOMMEN ATT
KONTAKTA OSS PÅ DETTA TELEFONNUMMER:

+420 775 179 666
Vänliga hälsningar,

PRAGUE WEEK

Kära föräldrar

Regular:

Kära föräldrar,
För oss på Prague Week, är det vår allra högsta prioritet att ni som förälder känner er trygga
och säkra med att sända ert barn till Prag under sportlovet.
Vi vill i skrivande stund belysa vilka säkerhetstilltag och procedurer vi har, så säkerheten är
på topp de två veckor våra gäster befinner sig i Prag.
Detta gör vi genom att besvara de vanligaste frågor som vi upplever på bakgrund av vår
dagliga kontakt med föräldrar och studerande.
Känner ni själva att ni har behov att ställa frågor till oss när ert barn befinner sig i Prag, om
det är rörande själva resan, säkerheten i Prag, de aktiviteter vi arrangerar eller något helt
annat, är ni alltid välkommna att kontakta oss på följande nummer: +420 775 179 666
Nedan följer ett samlat urplock av de frågor som ofta kommer in till oss:
VAD ÄR DET FÖR SLAGS RESA NI ARRANGERAR?
Prague Weeks målsättning är inte att anordna en festresa för ungdomar i Sverige
och Danmark, utan en gemensam resa som alla på skolan kan delta i. Länge har bara
familjer med mycket pengar kunnat skicka iväg sina barn på en rolig sportlovsvecka
i form av en skidresa. När skolan endast har en skidresa som alternativ exkluderar
man väldigt många elever med tanke på skidresans höga kostnad. Vi är stolta över att
erbjuda ett fantastiskt sportlov till elever runt om i Sverige för ungefär en tredjedel av
skidresornas pris. Prague Week riktar sig inte till ett intresse utan flera och erbjuder
väldigt många aktiviteter. Både kulturella, sociala och äventyrliga.

Regular:

MIN DOTTER/SON HAR HÖRT OM DENNA RESA, OCH VILL GÄRNA ÅKA NER. MEN
JAG KÄNNER MIG OSÄKER DÅ DET ÄR FÖRSTA GÅNGEN HON/HAN RESER UTOMLANDS SJÄLV.
Vi förstår att det finns en oro kring detta och vi vill så klart inte att ni ska ta ett beslut
som ni inte är bekväma att göra. Vi som researrangörer är mycket medvetna omkring
vårt ansvar och vi prioriterar därför våra gästers välbefinnande och säkerhet över allt
annat.
Vi har därför genomfört ett antal initiativ och åtgärder, så att ni som föräldrar kan vara
säkra med att skicka ert barn på en bra semester till Prag under sportlovet:
Svenska guider
Skandinaviska säkerhetsguider
App- och SMS-service, så de studerende hela tiden:
- Är uppdaterade med information rörande ut och hemtransporten
- Kan hitta runt i staden och få information omkring all den hjälp dem nu kan ha
användning för
- Är uppdaterade med alla våra arrangemang
Skandinaviska busschaufförer
Polisen i Prag kommer att informeras om vår verksamhet runt om i staden , så att
de kan bidra till den goda stämningen och bidra till säkerheten för våra gäster har
alltid högsta prioritet .
Guider på hotellen för att säkerställa att allt är som det ska vara
Skandinaviska guider, som bidrar till att alla våra evenemang och aktiviteter
är i topp.
Etablering servicekontor i Prag , där det kommer att finnas möjlighet att ställa
frågor.

