Zimní tábor na Dvorské boudě

Agentura7.cz, s.r.o.

Dvorská bouda, Strážné 111, 543 52 Strážné

IČ: 29045657

GPS: 50.7035394N, 15.6711297E
Důležité kontakty:
Fakturace, opravy, přihlášky, informace k táboru: +420 774 718 496

č.ú.: 1387437198/2700

Web: www.agentura7.cz
Email: tabor@agentura7.cz

Sídlo:Na Folimance 2155/15, Praha 2, tel.: +420 608 818 887
Pobočka Olomouc: Tř. Spojenců 695/7, 772 00 Olomouc,

INFORMACE K TÁBORU A ZÁKLADNÍ POKYNY
Jarní lyžařské tábory se konají v těchto termínech:
1. turnus: 21.2. - 28. 2. 2021 (neděle – neděle)
2. turnus: 28. 2. - 07.3. 2021 (neděle – neděle)
3. turnus: 7.3. – 14. 3. 2021 (neděle – neděle)

DOKUMENTY POTŘEBNÉ K ÚČASTI NA TÁBOŘE
Při nástupu na tábor je nutné odevzdat přítomnému vedoucímu tyto dokumenty (vše v jedné složce):
1. Lékařské potvrzení o způsobilosti účastnit se tábora (Vydává lékař, potvrzení má platnost dvou let a nemusí být
nutně vystaveno na našem tiskopise. Máte-li zdravotní potvrzení ze ŠvP apod. a není starší dvou let, není potřeba
vystavovat nové. Máte-li nově vystavené potvrzení, originál si ponechejte a nám poskytněte fotokopii. Potvrzení se
zpět nevrací.)
2. Zdravotní list účastníka (Tzv. Potvrzení o bezinfekčnosti. Vyplňuje rodič, nutné podepsat v den odjezdu na tábor,
bez tohoto potvrzení není možný nástup na tábor.)
3. Kartička zdravotní pojišťovny (Prosíme o čitelnou fotokopii z obou stran, originál si ponechejte doma.)
4. Potvrzení o seřízení bezpečnostního vázání (Čestné prohlášení rodiče nebo potvrzení ze servisu.)
5. Souhlas s úschovou kapesného na běžnou útratu (Pouze pokud si přejete uschovat kapesné u vedoucího.)
6. Léky (Pokud Vaše dítě pravidelně užívá léky, předejte je vedoucímu řádně označené i s popisem dávkování.)

INFORMACE K DOPRAVĚ
VLASTNÍ DOPRAVA:
Dvorská bouda není v zimě dostupná autem. Sraz účastníků je na záchytném parkovišti ve Strážném‐Lomu (GPS:
50°40'44.878"N 15°37'11.244"E), odtud jsou děti k boudě dopraveni rolbou nebo sněžným skútrem.
‐ Příjezd na tábor: sraz účastníků v 16:30 hodin nástupního dne turnusu na záchytném parkovišti ve Strážném‐Lomu
‐ Návrat z tábora: sraz účastníků v 11:00 hodin posledního dne turnusu na záchytném parkovišti ve Strážném‐Lomu
DOPRAVA TAM A ZPĚT AUTOBUSEM/MIKROBUSEM/POPŘÍPADĚ OSOBNÍMI AUTOMOBILY:
Hlavní odjezdové místo je z Prahy. Po cestě lze v případě zájmu zastavit v Mladé Boleslavi a Nové Pace.
Změny v dopravě je nutné z organizačních důvodů nahlásit nejpozději 7 dní před nástupem na tábor. Sraz účastníků
je vždy 15 minut před uvedeným odjezdovým časem. V případě výrazného zpoždění autobusu (30 min. a déle) Vás
budeme informovat prostřednictvím SMS zprávy. U autobusu bude přítomen vedoucí, který děti odbaví a převezme
dokumentaci.
Časy a odjezdová místa na tábor:
14:30
15:00
16:00

Praha Černý Most, cesta mezi Makrem a Hornbachem, ulice Chlumecká (GPS: 50.1116714N, 14.5793725E)
Mladá Boleslav, OC Olympia, menší parkoviště ihned vpravo za kruhovým objezdem, (GPS: 50.4091489N, 14.9419983E)
Nová Paka, autobusové nádraží, (GPS: 50.4950639N, 15.5187658E)

Návrat dětí z tábora je na stejná místa v těchto časech:
12:00
13:00
13:45

Nová Paka
Mladá Boleslav
Praha

1

Změny v odjezdových časech jsou vyhrazeny, v případě změny, budete v dostatečném předstihu informováni.

DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

roušky
kompletní lyžařská/snb výbava
helma (povinná)
lyžařské a sluneční brýle
oblečení na svah (bunda a kalhoty
nebo kombinéza)
zimní nepromokavá bunda
oteplovačky
2x rukavice, 2x čepice, 2x šála
podvlékačky a termo prádlo
zimní nepromokavá obuv

•

•
•
•
•
•
•
•

hygienické potřeby (mýdlo,
šampón, hřeben, zubní kartáček a
pasta)
plavky
ručníky
kapesníky
spodní prádlo na počet dní tábora
plus náhradní
teplé ponožky na počet dní tábora
teplé pyžamo
2x nátělník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3x tričko s krátkým rukávem
3x tričko s dlouhým rukávem
svetry nebo mikiny
2x tepláky
přezůvky
botasky
batůžek na výlety
PET láhev na vodu a termoska
opalovací krém a pomáda na rty
sáček na špinavé prádlo
podepsané léky (pokud užívá)

Psací potřeby, dopisní papír, obálky a známky, společenské hry a knihy dle vlastního uvážení.
Mladším dětem vše podepište a přibalte seznam věcí i s jejich popisem. Pokud bude mít Vaše dítě všechny věci
podepsané/označené, snáze je při ztrátě nalezne a identifikuje. Všechna zavazadla vybavte jmenovkou.
Vzhledem k velkému počtu zúčastněných dětí prosíme rodiče, aby řádně označili či podepsali veškerou lyžařskou/snb
výbavu (i v případě zapůjčených lyží). Před táborem prosím nechejte seřídit vázání sjezdových lyží v odborném servisu.

Zcela nedoporučujeme brát s sebou cennosti, příliš drahé oblečení a elektroniku (mobilní telefony, tablety,
notebooky). Za ztráty věcí neručíme. Děti mají možnost bezplatně zavolat rodičům z táborového telefonu.

KAPESNÉ NA VLEKY (VLEKOVNÉ) A KAPESNÉ NA BĚŽNOU ÚTRATU
Vlekovné činí 1800 Kč, bude vybíráno u autobusu, mějte ho prosím přichystané v obálce se
jménem dítěte. Starší děti mohou mít vlekovné u sebe. Vyúčtování konečné sumy za skipas
proběhne po příjezdu u autobusu dle skutečných nákladů. Upozorňujeme, že jeden den tábora
se nelyžuje, ale podnikáme s dětmi výlet.
Výše kapesného na běžnou útratu je zcela na uvážení rodičů. Námi doporučené kapesné je 300
až 800 Kč. Děti si mohou kapesné nechat u sebe (v tom případě neručíme za ztrátu) nebo si ho
uschovat u vedoucího. V případě úschovy kapesného u vedoucího prosíme o rozměnění
hotovosti na bankovky v menších hodnotách a vložení do samostatné obálky se jménem a
vyplnění souhlasu s úschovou.

VZORY OBÁLEK:
VLEKOVNÉ
Jan Novák

2 000 Kč

KAPESNÉ
Jan Novák

400 Kč

ÚHRADA TÁBORA A PLATEBNÍ INFORMACE
Platbu lze provést poštovní poukázkou A nebo bankovním převodem na číslo účtu 1387437198/2700 (UniCredit banka),
jako variabilní symbol je nutné uvést číslo faktury, aby se platba spárovala s fakturou a byla identifikovatelná.
Záloha 1500 Kč je splatná do 14 dní od data vystavení faktury (faktura Vám bude zaslána emailem) a doplatek uhraďte
nejpozději 30 dní před začátkem tábora. Fakturu lze také uhradit najednou v plné výši.
Platbu tábora potvrzujeme každému cca týden před táborem emailem. Není nutné u autobusu předkládat doklad o
úhradě. V případě, že jste potvrzení neobdrželi, kontaktujte nás emailem, rádi Vám ho obratem zašleme.

UBYTOVÁNÍ A STRAVA
Děti jsou ubytovány přímo na Dvorské boudě ve vícelůžkových pokojích, nově zrekonstruovaná sociální zařízení jsou na patře.
Spacáky nejsou potřeba, bouda je vybavena standardním povlečením a lůžkovinami. Děti mají možnost adrenalinového zážitku –
nocování ve stanu u Dvorské boudy. Budou jim k této příležitosti zapůjčeny speciální spacáky určené do extrémních podmínek
včetně hygienické vložky. Strava je zajištěna 5x denně včetně celodenního pitného režimu. Každý den na boudě pečeme domácí
pečivo. Strava začíná večeří v den příjezdu, proto je vhodné přibalit do autobusu pití a malou svačinu, a končí obědem ve formě
balíčku na cestu. Bezlepková strava je za příplatek 300 Kč – předem kontaktujte naši kancelář.

