III. Utazás

(Határidő: 2006. november 22.)

1) Milyen okmány szükséges ahhoz, hogy beutazz egy másik uniós tagállamba?
2) Írj öt olyan országot, ahol az euró a hivatalos fizetőeszköz!
3) A szüleiddel befizettetek egy külföldi utazásra, ám sajnos néhány nappal az indulás
előtt az iroda törölte az utat. Milyen jogok illetnek meg ilyen esetben?
4) Repülővel utazol, és a leszállás után kiderül, hogy elveszett a csomagod. Mit kell
tenned?
5) Milyen utazással kapcsolatos biztosítási formákat ismersz?
6) Mi szükséges ahhoz, hogy magaddal vidd a házi kedvencedet, ha külföldre utazol?
7) Melyik szervezetnél tudsz utána nézni annak, hogy rendelkezik-e engedéllyel az
utazási iroda, ahol szeretnél befizetni a nyaralásra?
8) Elutazol nyaralni, de a helyszínen kiderül, hogy sajnos a szálloda némileg eltér a
prospektusban leírtaktól (nincs erkély a szobához, a tengerpart helyett a szobád
egy tűzfalra néz stb.). Mit tudsz tenni?
9) A repülőtéren derül ki, hogy törölték a járatot, amellyel utaztál volna. Milyen jogok
illetnek meg ilyen esetben?
10) A részvételi díj befizetése után mely esetekben emelheti az árat az utazási iroda?
Milyen feltételekkel?
11) Mit érdemes elolvasni mielőtt befizetsz az utazási iroda munkatársa által ajánlott
útra?
12) A külföldi nyaralás alatt vásárolt termék itthon elromlik. Hol kaphatsz segítséget a
minőségi kifogás rendezéséhez?
13) Miért fontos, hogy az EU területén történő utazás esetén magaddal vidd az európai
egészségbiztosítási kártyát?
14) Milyen okmányokat kell beszerezned, a Magyarországon érvényes gépjárművezetői
jogosítványon kívül, ha az EU területén szeretnél autót vezetni?
15) Melyik az Európai Bizottság információs honlapja, ahol tájékozódhatunk a külföldön
érvényes hívásdíjakról?

+ 1 feladat
Ma már nemcsak a nyár az utazások szezonja. Egyre többször kelünk útra, gyakran
határainkon túlra. Az utazás során érdemes néhány dologra odafigyelni, ha el akarjuk
kerülni a kellemetlenségeket. Az lesz a feladatotok, hogy képzeletben
megszervezzetek egy utazást magatoknak. Az így szerzett tapasztalataitokat a
későbbiek során – amikor tényleg útra keltek – jól tudjátok majd hasznosítani.
Képzeletbeli utazásotok során csapatotok a téli szünetben öt napra Ausztriába utazik
sítáborba. Tervezzétek meg az utazás pontos tervét, készítsetek költségvetést!
Nézzétek meg az utazási irodák katalógusait, internetes oldalait, és válasszatok
szállást. Természetesen gondosan olvassátok végig a szerződési feltételeket, és nem
árt az sem, ha utána néztek az utazási irodának. Gondoljátok végig, hogy mit kell
magatokkal vinni, hogy ne kerüljetek váratlan helyzetbe. Fogjatok egy nagy borítékot,
és mindezeket tegyétek bele, valamint tegyétek melléjük azoknak a
dokumentumoknak, tárgyaknak a fényképét, rajzát is, amelyeket a ruhákon és a
sífelszerelésen kívül magatokkal visztek!
A borítékot juttassátok el a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségéhez
2006. november 22-ig.

Az elbírálás folyamán elsősorban azt ellenőrizzük, hogy fogyasztóvédelmi szempontból
mennyire körültekintően jártatok el. A feladat sikeres végrehajtáshoz ötleteket
kaphattok a „Tudatos vásárló leszek!” című kiadványból.

