
Gedragscode Praagreis 

 
Algemeen: de student….. 

 

1. is persoonlijk verantwoordelijk voor het correct en volledig melden van naam 

en telefoonnummer(s) van contactperso(o)n(en), die in geval van een 

calamiteiten gewaarschuwd kunnen worden;  

2. is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gevolgen van zijn/haar 

eigen gedrag; 

3. zal zich strikt houden aan het tijdsschema van de reis. Dit betekent dat 

aangegeven vertrektijden strikt worden aangehouden en dat deelnemers, die 

te laat zijn voor gezamenlijk vertrek per bus of ander vervoermiddel, zelf op 

de volgende plaats van bestemming moeten zien te komen; 

4. conformeert zich aan de regel dat bij wangedrag van studenten, en naar 

oordeel van de reiscommissie en het bestuur van Pontifex, de betrokken 

deelnemer uitgesloten kan worden van deelname aan enig onderdeel van de 

reis (officiële waarschuwing) of van verdere deelname voor de rest van de 

reis (uitsluiting);   

● Mocht een deelnemer al een officiële waarschuwing hebben gekregen 

en zich een tweede keer schuldig maken aan wangedrag, dan betekent 

dit automatisch uitsluiting voor de rest van de reis. De terugreis naar 

Nederland en de kosten daarvan zijn voor rekening en risico van de 

betreffende deelnemer. Er vindt geen restitutie plaats van de reeds 

betaalde of nog verschuldigde reissom;   

● Uitsluiting van de rest van de reis betekent tevens dat de directie van 

de academie officieel zal worden geïnformeerd en zich zal uitspreken 

over eventuele consequenties voor de deelnemer met betrekking tot 

nader te benoemen delen of in uiterste gevallen het geheel van zijn 

studie;  

● Het nuttigen van alcoholische dranken voor 15:00 uur, of tijdens het 

programma wordt niet toegestaan. Overmatig alcoholgebruik en het 

gebruik van harddrugs is reden voor directe uitsluiting van de reis. 

Kotsen op de hotelkamer, als gevolg van overmatig alcoholgebruik is 

wangedrag!  

● Het meenemen en bezitten van drugs tijdens de reis (19-05-2020 t/m 

23-05-2020) is ten strengste verboden.  

 

Tijdens de busreis: de student…..  

 

1.  houdt zich aan de richtlijnen en instructies van het busbedrijf en van diens 

chauffeur(s); ✓ rookt niet in de bus; 



2. drinkt geen alcoholische dranken in de bus; 

3. laat geen rommel achter in de bus en richt geen beschadigingen aan; 

4. is op tijd voor vertrek bij de bus;  

5. zal de chauffeur niet afleiden of irriteren. 

 

Overnachtingen in hotel of een andere vorm van accommodatie: De 

student……  

1. leeft de huisregels van het hostel na;  

2. drinkt op de kamer slechts bescheiden alcohol en uitsluitend als dit ook is 

toegestaan. Overmatig alcoholgebruik kan leiden tot uitsluitsel van de reis; 

3. laat geen rommel achter in de kamers en richt er geen beschadigingen aan;  

4. maakt geen lawaai bij het ’s nachts naar binnen komen; 

5. Stelt in samenspraak met de kamergenoten één sleutelbeheerder aan. Dit is 

voor de betreffende kamer tevens de contactpersoon naar de reiscommissie; 

6. sleutelbeheerder dient uiterlijk 15 minuten vóór vertrek de sleutel in te leveren 

bij een van de leden van de reiscommissie; 

7. sleutelbeheerder dient voor vertrek de kamer te controleren op 

beschadigingen, diefstal, en is verantwoordelijk voor het opgeruimd 

achterlaten van de kamer. 

 

 

Belangrijke regels/zaken in Tsjechië/Praag: 
 

1. Roken in openbare gelegenheden is in Tsjechië VERBODEN 

2. Praag staat bekend om een groot aantal zakkenrollers, houdt hier van te 

voren rekening mee en bereid je hierop voor; 

3. In de uitgaansgelegenheden in Praag is de kans op drogeren zeer aanwezig, 

houdt ook hier rekening mee! Laat geen drinken onbeheerd achter; 

4. Zorg ervoor dat je van te voren geld gewisseld hebt, in Praag gelden vaak 

extra tarieven en is eerlijke handel geen vast gegeven. Wanneer je in Praag 

toch extra contant geld nodig hebt zoek dan naar een GWK; 

5. Ondanks dat het al in de algemene regels benoemd is, neem geen drugs 

mee naar Tsjechië er staan hier ontzettend hoge straffen op! ; 

6. Wanneer een student bepaalde geneesmiddelen gebruikt die onder de 

opiumwet vallen (bepaalde ADHD-medicatie, slaapmiddelen en sterke 

pijnstillers) moet deze in bezit zijn van een medische verklaring. Vraag deze 

tijdig aan en geef dit door aan de commissie. 

7. Indien de student wegens omstandigheden zich na betaling wil afmelden van 

de reis, kan alleen het niet toegewezen bedrag terugbetaald worden. 


