
Vý�prava benjamí�nků�  nove�  informace
z dů�vodů nemoci vedení� od benjamí�nků� , se vý�prava spojí� se sve� tlůs�kami.
Za Benjamí�nký pojede ELA a za sve� tlůs�ký UZLÍ%K a KRTEČ*EK

Listopadová výprava – Nebušice, Divoká Šárka
Sobota 20.11.2021
Akce pro sve� tlůs�ký a benjamínky
Odkaz pro pr�ihla� s�ení� na vý�pravů: https://forms.gle/qpG4fYdeNgo7Sg4L6
- přihlašování je stejné
Pr�ihla� sit se na vý�pravů je nůtne�  do c�tvrtka 18.11.2021 do 19:00hodin 
Sraz : v sobotu v 08:30 na nádraží Roztoky , 
návrat v 16:00 na nádraží Roztoky - 
S seboů: jí�dlo a pití� (2x0,75l) na celý�  den
               Zakoůpenoů zpa� tec�ní� jí�zdenků na vlak Roztoký-Praha Sedlec 
(ev.prů� kazků 1.pa� smo)
               Prů� kazků na MHD (ev. Prů� kaz s fotkoů a datem narození� nebo 2x lí�stek 
na MHD)
                pla� s� te�nka, papí�r, tůz�ka, s�a� tek, ůzlovac�ka, KPZ, kapesný�, roůs�ka do MHD
Na sebe : skaůtský�  kroj, teple�  oblec�ení�, pohodlnoů a nepromokavoů obův 
/výs� la�pnůtoů/ 

benjamínci na sebe : teplé oblečení do přírody, pohodlnou nepromokavou 
obuv
s sebou: jídlo a pití (2x 0,75l) na celý den 
                 pláštěnka, papír, tužka, šátek, kapesné, rouška do MHD
jízdenku: děvčata do 6 let věku jízdenku na vlak Roztoky – Praha, Pobaba a 
zpět za 0, Kč
děvčata  nad 6 let: dětskou jízdenku na vlak Roztoky – Praha, Sedlec a zpět 
a …  nebo Lítačku na 1. pásmo

Přeprava po Praze :
Pro uplatnění nároku na bezplatnou přepravu dětí 6–10 let se věk neprokazuje. Pouze ve vlacích PID v pásmu
P, 0, B je povinné věk prokázat jakoukoliv průkazkou vydanou školou, jiným dopravcem i mimo systém PID, 
nebo průkazem vydaným státní správou, popřípadě i jinou průkazkou vydanou právnickou osobou a ověřenou
razítkem či jinými specifickými znaky vydavatele nebo i ve formě plastové karty vydané právnickou osobou, na
nichž je uvedeno jméno, příjmení, fotografie a datum narození. 
Pouze u dětí od 10 do 15 let (do dne předcházejícího dni 15. narozenin) lze v provozu metra, tramvají, 
trolejbusů, autobusů, přívozů a lanové dráhy na Petřin v pásmech P, 0 a B doložit nárok na zvláštní ceny 
jízdného i průkazkou vydanou školou, jiným dopravcem i mimo systém PID, nebo průkazem vydaným státní 
správou, popřípadě i jinou průkazkou vydanou právnickou osobou a ověřenou razítkem či jinými specifickými 
znaky vydavatele nebo i ve formě plastové karty vydané právnickou osobou, na nichž je uvedeno jméno, 
příjmení, fotografie a datum narození nebo údaj, z něhož je jednoznačně patrný den, měsíc a rok narození 
dítěte. Ve vlacích PID je povinné prokázat věk Průkazem dítě 6-15 nebo elektronickým záznamem v systému ve 
spojení s identifikátorem. 
Identifikátor – identifikátor je nosič elektronické jízdenky – Lítačka, In Karta ČD, bezkontaktní platební karta 
nebo mobilní aplikace. 

https://forms.gle/qpG4fYdeNgo7Sg4L6


Pokud světluška starší 10 let nevlastní žádnou průkazku, občanku, … – musí mít
dětskou jízdenku přestupní na dvě pásma po Praze 2x - zakoupenou dopředu!! 
Během cesty lze jízdenku zakoupit jen u řidiče s přirážkou a cenou dospělé 
osoby


