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Drogie Bursjanki i Drodzy Bursjanie

Póki co, to o wycieczkach zagranicznych możemy sobie
tylko pomarzyć, ale nie znaczy to, że nie możemy się

dowiedzieć co nie co, o zakazach i zasadach 
obowiązujących w innych krajach. 

Może Wam się to kiedyś przyda... zwłaszcza wtedy, 
kiedy trudno uwierzyć, że takie w ogóle istnieją, 

a kary za nie bywają naprawdę wysokie.



W Dubaju oraz innych krajach
muzułmańskich, podczas ramadanu
(jest to dziewiąty, święty miesiąc w

kalendarzu muzułmańskim; w tym roku
trwał od 23 kwietnia do 23 maja)

nikomu, bez wyjątków, nie wolno jeść 
w dzień, nawet turystom. Jeśli go

złamiesz, możesz trafić do więzienia.

ZAKAZ JEDZENIA W DZIEŃ



W Japonii obowiązuje nakaz noszenia
biustonosza w klimatyzowanych

pomieszczeniach...

NAKAZ NOSZENIA BIUSTONOSZA



W Belgii poduszki uznawane 
są za broń. Lepiej uważaj, 
kiedy najdzie Cię ochota na

niewinną walkę na poduszki, 
bo możesz zostać ukarany.

PODUSZKA - NIEBEZPIECZNA BROŃ



ZAKAZ WYMIANY ŻARÓWKI

W Australii żarówkę może wymienić
tylko i wyłącznie wykwalifikowany

elektryk. Kara za samodzielne
usunięcie przepalonej żarówki, 

wynosi ok. 10 dolarów 
czyli ok. 30 zł.



W Tajlandii nie wolno deptać tajskich pieniędzy. 
Jest na nich umieszczony wizerunek króla. 

             Nie lekceważ 
              tego zakazu, 
          bo możesz trafić 
             do więzienia.

ZAKAZ DEPTANIA PIENIĘDZY



RYGORYSTYCZNA SZWAJCARIA

Wyobraźcie sobie, że w Szwajcarii nie wolno
brać prysznica, kąpieli czy nawet spuszczać

wody w toalecie po godzinie 22.  
Po godzinie 19, nie wyrzucisz 

już szkła do pojemników. 
W niedziele natomiast, nie wolno 
wywieszać prania na zewnątrz.



Arabia Saudyjska jest znana z surowego prawa. 
Pamiętaj, że jeśli jesteś kobietą i kiedy znajdziesz się 

w Arabii Saudyjskiej, 
   to pod żadnym  pozorem 

nie wolno Ci prowadzić samochodu. 
Arabscy duchowni twierdzą, 

      że siadanie kobiet za kółkiem, 
  może być zagrożeniem dla ich zdrowia.

ZAKAZ PROWADZENIA SAMOCHODU



ZAKAZ WYDZIELANIA BRZYDKICH ZAPACHÓW

W niektórych amerykańskich miastach, np. w Houston 
czy w Seattle, jest zakaz wydzielania nieprzyjemnego

zapachu w miejscach użyteczności 
publicznej, takich jak np. biblioteka. 
Za złamanie tego zakazu nie grożą 

co prawda konsekwencje karne, 
ale taka osoba może 
zostać wyproszona.



Jednym z najgłośniejszych zakazów w Singapurze 
jest zakaz żucia gumy. 
Wprowadzenie tego zakazu 
podyktowane jest względami 
czystości. Władze w ten sposób 
walczą z plagą porozklejanych 
wszędzie starych gum.

ZAKAZ ŻUCIA GUMY



ZAKAZ SIEDZENIA W CIENIU POSĄGÓW

W miejscowości Vigevano we Włoszech,
nieopodal Mediolanu, 

można dostać wysoki mandat 
za siedzenie w cieniu posągów, 

gdyż jest to tam zakazane.



W Wielkiej Brytanii obowiązuje zakaz umierania 
w budynkach parlamentu. Jest to związane z tym, 

że osobie umierającej w środku 
przysługuje pogrzeb na koszt państwa.

ZAKAZ UMIERANIA 



W mieście Lepczyce na Białorusi,
obowiązuje zakaz 
sprzedaży jajek. 

Jajka można jedynie kupić 
w aptece, w dodatku tylko 

na receptę.

ZAKAZ SPRZEDAŻY JAJEK



TO WSZYSTKO W TYM
TEMACIE NA DZIŚ

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


