PORADNIK KIBICA - PJONGCZANG 2018

Już 9 lutego w Pjongczang oficjalnie rozpoczną się Zimowe
Igrzyska Olimpijskie.
W trosce o bezpieczeństwo naszych Rodaków, którzy
wybierają się do Republiki Korei, na czas trwania igrzysk
uruchomimy specjalny mobilny punkt konsularny.
Zachęcamy także do zapoznania się z poradnikiem kibica,
który zawiera m.in. podstawowe informacje dot. kwestii
bezpieczeństwa, wjazdu i pobytu w Republice Korei oraz
numery alarmowe i dane kontaktowe, na wypadek, gdyby
potrzebna była pomoc polskiego konsula lub miejscowych
służb.
Ponadto przypominamy o możliwości rejestracji swojego
pobytu w systemie Odyseusz oraz zainstalowania aplikacji
iPolak.
Trzymamy kciuki za biało-czerwonych, a wszystkim kibicom
życzymy wyłącznie sportowych emocji podczas pobytu w
Pjongczang.
Powyższe materiały graficzne są własnością
Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
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1. NUMERY ALARMOWE:

119 ogólna linia alarmowa obsługiwana w języku

koreańskim i angielskim, a na czas igrzysk olimpijskich,
za pośrednictwem tłumacza, również w języku polskim.

2. URZĘDY KONSULARNE
W REPUBLICE KOREI:
Mobilny punkt konsularny w czasie Zimowych
Igrzysk Olimpijskich Pjongczang 2018
Adres: 강원도 강릉시 안현동 해안로
609 (강원도 강릉시 안현동 188-12)
Hotel Ara, 188-12 Anhyeon-dong,
Gangneung, Gangwon-do

112 linia bezpośrednio do komisariatu policji
obsługiwana w języku koreańskim oraz, za pośrednictwem
tłumacza, w języku angielskim; możliwość wysłania
wiadomości SMS.

1330 infolinia dla obcokrajowców: tłumaczenia,
informacja turystyczna, numery telefonów do szpitali.
Bezpłatna, dostępna 24/7. Wykręcić 1330 z dowolnego
telefonu stacjonarnego, 02-1330 z dowolnego telefonu
koreańskiego lub + 82-2-1330 z telefonu zagranicznego
i wybrać opcję językową (2 – j. angielski).

Strona internetowa hotelu

kliknij by przejść do mapki

Telefon: +82 10 2373 9681
(całodobowy, na czas trwania
igrzysk)

E-mail: pjongczang2018@msz.gov.pl (na czas trwania igrzysk)
Uwaga: W sytuacjach losowych wymagających interwencji
prosimy o kontakt telefoniczny z konsulem pod wskazanym wyżej
numerem w celu ustalenia szczegółów dalszego postępowania.
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Ambasada RP w Seulu

3. WJAZD I POBYT W REPUBLICE KOREI

Adres: 서울특별시 종로구 삼청로 20-1 (Samcheong-ro 20-1,
Jongno-gu, Seul 03062)
Telefon: +82 2 723 9681
E-mail: seul.amb.sekretariat@msz.gov.pl
Strona internetowa ambasady

Szczegółowe i bieżące informacje o warunkach pobytu
w Republice Korei znajdziesz w: Polak za Granicą

Twitter

Facebook

Telefon komórkowy oraz adres e-mail konsula dyżurnego
(tylko w sprawach losowych, wymagających niezwłocznej
interwencji konsula):
+82 10 3840 9681, seul.wk.dyzurny@msz.gov.pl

PAMIĘTAJ O ZABRANIU:
Ważnego polskiego paszportu,
Polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty leczenia
doraźnego, pobytu w szpitalu lub wypadku, uznawanej na
terenie Republiki Korei,
Biletu lotniczego, którego numer musisz mieć przy
przekraczaniu granicy,

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Daegu

Dwóch zdjęć paszportowych (biometrycznych) na wypadek
utraty paszportu,

Adres: 대구시 남구 달명로 104 계명대학교 백학관
(2139 Daemyeong-dong, Nam-gu, Daegu)
Telefon: +82 53 580 5000 / 5005
Uwaga: Konsul honorowy nie realizuje spraw paszportowych.

Międzynarodowego prawa jazdy (w przypadku wynajęcia
samochodu).

kierowany przez Honorowego Konsula Generalnego, prof. Synn Ilhi

Radzimy zrobić kopię, również w wersji cyfrowej, paszportu,
biletów, rezerwacji oraz potrzebnych adresów i telefonów.
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Procedura imigracyjna:
Polscy obywatele nie muszą mieć wiz koreańskich, gdy pobyt nie
przekracza 90 dni. Przy wjeździe trzeba okazać ważny paszport,
wypełnioną kartę przekroczenia granicy oraz deklarację celną
(formularze dostępne na pokładzie samolotu lub na lotnisku).
Urzędnik imigracyjny może zapytać o cel podróży, prosić
o wskazanie źródeł finansowania lub o okazanie biletu powrotnego.

Zakaz wwozu:
Zwierzęta, mięso i produkty mięsne, produkty pochodzenia
zwierzęcego, nabiał, jajka, produkty jajeczne, pokarmy dla zwierząt,
rośliny, nasiona, produkty rolne mogą być wwożone do Korei tylko
przy spełnieniu określonych kryteriów i przejściu kwarantanny.
Niedozwolone jest wwożenie na terytorium Republiki Korei
świeżych owoców, fasoli, orzechów, batatów, ryżu.

Wymiana pieniędzy/karty płatnicze:
Kantory oraz banki znajdują się na lotniskach międzynarodowych
i we wszystkich dużych miastach. W samym Pjongczang znajdują się
nieliczne bankomaty. Nie wszystkie punkty akceptują polskie karty
płatnicze i kredytowe.

Usługi Western Union w Korei (przekazy pieniężne):
Usługi dostępne są w wybranych placówkach następujących
banków: KB Kookmin Bank, IBK Industrial Bank of Korea, NH
Nonghyup Bank, KEB Hana Bank, Daegu Bank.
Szczegóły dostępne tutaj

Uruchomienie koreańskiego telefonu komórkowego:
Na lotniskach międzynarodowych oraz w wybranych salonach
sprzedaży można wypożyczyć koreański telefon komórkowy wraz
z kartą SIM lub router:
KT

SK Telecom

W niektórych całodobowych sklepach usługowych w Seulu, np.
GS25, 7-Eleven można również zakupić samą kartę SIM.
Telefony działające jedynie w sieci GSM nie będą funkcjonować
w Korei Południowej - brak sieci GSM.

PORADNIK KIBICA - PJONGCZANG 2018
4. BEZPIECZEŃSTWO

Pamiętaj, by zarejestrować swój wyjazd do Republiki Korei
w systemie Odyseusz.

Pobyty turystyczne w Korei przebiegają najczęściej bezproblemowo.
Należy starannie przestrzegać miejscowych reguł dotyczących relacji
społecznych i przepisów, które przewidują m.in. wysokie kary za
posiadanie, stosowanie i handel narkotykami. Nowoczesność
koreańska ściśle łączy się z tradycyjnym podejściem do spraw
kulturowych i międzyludzkich, nakazujących na przykład zachowanie
szacunku i dystansu (również fizycznego).

Szczegółowa informacja o warunkach pobytu w Republice
Korei: Polak za Granicą.

Półwysep Koreański jest miejscem wysokich napięć o charakterze
politycznym i militarnym, związanych z północnokoreańskimi testami
rakiet balistycznych i próbami jądrowymi oraz incydentami w strefie
zdemilitaryzowanej. Chociaż w ostatnich latach sytuacja ta nie miała
istotnego wpływu na życie codzienne w Korei Południowej, nie można
wykluczyć gwałtownego pogorszenia warunków bezpieczeństwa.
Obywatelom polskim przebywającym w Korei Południowej zaleca się
zachowanie szczególnej ostrożności, bieżące śledzenie sytuacji oraz
stosowanie się do poleceń sił porządkowych w przypadku zaognienia
sytuacji.

Aktualności i ostrzeżenia Twitter, Facebook,
Ambasada RP w Seulu.
Sugerujemy zainstalowanie bezpłatnej aplikacji iPolak,
dzięki której zwiększysz bezpieczeństwo podróży.

5. KONSUL POMOŻE, GDY:
• zgubisz swój paszport i chcesz otrzymać paszport tymczasowy
na powrót do kraju,
• potrzebujesz porady dotyczącej transferu środków finansowych,
• szukasz adwokata, tłumacza, lekarza – konsul może przekazać
listę lokalnych adwokatów, tłumaczy lub wskazać najbliższy
szpital, czy posterunek policji,
• potrzebujesz pomocy w nawiązaniu kontaktu z rodziną
w Polsce,
• w innych przypadkach losowych pomoc konsularna udzielana
jest w zakresie niezbędnym, z zachowaniem koniecznych środków
do ochrony istotnych praw i interesów obywateli polskich.
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Konsul nie ma możliwości udzielenia pomocy na
przykład przy:
• organizowaniu biletów wstępu na zawody sportowe,
• pokryciu kosztów leczenia,
• reklamowaniu usług hotelowych,
• poszukiwaniu skradzionych rzeczy osobistych,
• organizowaniu transportu lokalnego,
• rezerwacji biletów lotniczych i hoteli.

6. INFORMACJE O ZIMOWYCH
IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH
PJONGCZANG 2018
Harmonogram zawodów, mapy, przejazdy, aktualności, przewodnik
dla kibiców.

Strona Polskiego Komitetu Olimpijskiego poświęcona Igrzyskom
w Pjongczang 2018.

7. JAK DOJECHAĆ DO WIOSKI
OLIMPIJSKIEJ
Przejazd z lotniska w Incheon przez Seul do Pjongczang
(stacja Jinbu) oraz do Gangneung i z powrotem.
Koreańskie Koleje (KORAIL) otworzą specjalne połączenie
szybką koleją KTX na igrzyska olimpijskie od dnia 26 stycznia
2018 r. do dnia 22 marca 2018 r. Ponadto będzie można
skorzystać ze specjalnej promocji Pyeongchang Korail Pass.
Szczegółowy rozkład jazdy na okres igrzysk znajduje się tutaj.
Czas przejazdu:
ICN

Seul od: 43 min. do 59min.

ICN

Jinbu: od 98min. do 110min.

ICN

Gangneung: od 110min. do 134min.

Dodatkowe informacje o transporcie z Seulu do Pjongcznag.
Informacje dotyczące transportu miejskiego w Seulu (metro,
autobusy, taksówki).
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Wymiana gotówki na Seoul Station: Woori Bank (piętro 2, codziennie
6:00 – 22:00), KB Bank (piętro B2, codziennie 6:00 – 22:00), IBK
(piętro 2, codziennie 7:00 – 22:00).
Przejazd szybką koleją z Busan do Pjongczang oraz Gangneun
i z powrotem odbywa się z przesiadką w Seulu. Pociągi na trasie Busan
– Seul – Busan kursują w przerwach co 5 ~ 20 min. Czas przejazdu ok. 2,5 godziny.

8. UŻYTECZNE ŹRÓDŁA INFORMACJI
Koreańska Organizacja Turystyczna (Korea Tourism Organization)

Informacja turystyczna w Pjongczang (Pyeongchang Tourism
Information)

Informacja turystyczna w Seulu (Seoul Tourist Information)
Tel. :+82-2-3788-0883 (j. angielski)

Prognoza pogody w Korei (Korea Meteorological Administration)

