
Gümnasiaad Serbias, 10.-19.09.2021 
  

1. Reisidokumendid.  
a. riiki võib siseneda nii passi kui ka ID-kaardi alusel 90 päeva viisavabalt 
b. Serbia ei ole EL-i liikmesriik, pass või ID-kaart peab kehtima vähemalt 6 kuud pärast reisi lõppu, 

s.o. reisidokument kehtiv kuni 19.märts, 2022. 
  

2. Lennuinfo.  
a. Piletid septembri alguses nimeliselt 

  
LH 885    11.SEP  TLL-FRA HK10      06.20 - 07.50    
LH1406   11.SEP  FRA-BEG HK10      11.20 - 13.10    
LH1407   19.SEP  BEG-FRA HK10      13.55 - 15.50    
LH 884    19.SEP  FRA-TLL HK10      21.15 - 00.30+1 
  

3. Vaktsineerimine. 
a. Riiki sisenemiseks on vajalik esitada negatiivne PCR test, mis ei ole vanem kui 48 tundi (vt ka 

Bülletään 2 manuses).  
b. NB! Ei piisa apteegi kiirtestist. Soovitame kasutada nt SYNLABi teenust, 

info: https://minu.synlab.ee/toode/koroonaviiruse-maaramine?gclid=EAIaIQobChMIh__6t-rQ8gIVD2gYCh2etwDJEAAYASAAEgIrPfD_BwE 

  
4. Majutusplaan.  

a. Tüdrukud ja poisid 3-kohalistes tubades, treenerid 2-kohalistes. 
ISF-i reeglid: tüdrukud ja poisid majutatakse rahvuse põhiselt eraldi tubadesse. Majutamine toimub spordialade põhiselt, st ujujad on kõik ühes hotellis. 
Ühekohaline tuba - rakendub kõrgem hind – 100 € / päev. 

  
5. Kindlustused.  

a. NB! Kindlustus peab katma minimaalselt: teistele osapooltele tekitatud varalise kahju 
kindlustust, varakindlustust ja tervisekaitset. (At a miinimum, the insurance is to cover civil 
liability, material damage and medical costs).  

b. Kindlustus peaks olema COVID kaitsega, juhul kui pandeemiast tulenevalt ei õnnestu lennata, 
kataks kindlustus lennupiletid. 

  
Reisikonsultant pakub Salva kindlustust COVID kaitsega (tervisekaitse 100 000 eur, reisitõrge 800 eur ja pagas 100 eur, kehtivus kõrgendatud riskiga 
tegevusele (sportlastele)). Hind ca 45 €/ per reisija. 

  

6. Akrediteerimisel esitatavad dokumendid –  
a. pass või ID kaart;  
b. kindlustus;  
c. kooli sertifikaat (koolidirektori ja EKSL poolt allkirjastada)  
d. sündmuse nõusoleku leping (alaealistel allkirjastavad vanemad)  
e. treenerite ja kohtunike puhul ametitõend 

  
7. Võistlusvorm ja esindussärk/ müts.  

a. EKSL poolt polosärk ja nokamüts ehk n-ö paraadvorm (vastavalt esitatud suurustele),  
i. Osalejatel kanda võistlustel, eeskätt ava,- ja lõputseremoonial. 
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