
 

 

Klasický tábor v Krkonoších   Agentura7.cz s. r. o. 

Dvorská bouda, Strážné 111, PSČ 543 52   
IČ: 29045657 

DIČ:CZ29045657 

GPS: 50°42'12.697"N, 15°40'16.785"E   č.ú.: 1387437198/2700 (UCB) 

Důležité kontakty:   Web: www.agentura7.cz 

Fakturace, opravy, přihlášky, informace k táboru: +420 774 718 496   Email: info@agentura7.cz 

Fakturační adresa: Agentura7.cz s. r. o. Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2      

Hlavní vedoucí Klasického tábora: +420 774 718 496     
 

INFORMACE K TÁBORU A ZÁKLADNÍ POKYNY 

Klasické tábory se konají vždy od neděle do neděle v těchto termínech:                                                 

1. turnus: 02.07.2021 - 11.07.2021 
2. turnus: 11.07.2021 - 18.7.2021 
3. turnus: 18.07.2021 - 25.07.2021  
4. turnus: 25.07.2021 - 01.08.2021  
   

5. turnus: 01.08.2021 - 08.08.2021 
6. turnus: 08.08.2021 - 15.08.2021 
7. turnus: 15.08.2021 - 22.08.2021      
8. turnus: 22.08.2021 – 29.08.2021

 

DOKUMENTY POTŘEBNÉ K ÚČASTI NA TÁBOŘE 

Při nástupu na tábor (při ubytování dítěte) je nutné odevzdat přítomnému vedoucímu tyto dokumenty:  
1. Lékařské potvrzení o způsobilosti účastnit se tábora (Toto potvrzení má platnost jednoho roku 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 zpět nevracíme. Táborů se mohou účastnit pouze očkované děti.)  
2. Zdravotní list účastníka (Nutné podepsat v den odjezdu na tábor, bez tohoto potvrzení není možný nástup na tábor.)  
3. Kartička zdravotní pojišťovny (Preferujeme čitelnou fotokopii z obou stran.)  
4. Souhlas s úschovou kapesného na běžnou útratu (Pouze pokud si přejete uschovat kapesné u vedoucího. Kapesné připravte do uzavřené 
obálky se jménem dítěte a částkou. Prosíme o rozměnění hotovosti na bankovky v menších hodnotách.)  
6. Seznam léků (Pokud Vaše dítě pravidelně užívá léky, předejte je vedoucímu v řádně označené obálce se jménem dítěte a nezapomeňte 
přiložit vyplněný formulář.)  
7. Platný cestovní doklad (Platí pouze pro občany jiné země, kopie není dostačující, doklad musí být originál.) 

 

INFORMACE K DOPRAVĚ 

VLASTNÍ DOPRAVA AŽ K DVORSKÉ BOUDĚ: 

Vzhledem k poloze Dvorské boudy v KRNAPu je v úseku Strážné-Lom (záchytné parkoviště) – Dvorská bouda potřeba povolení k vjezdu. 
Povolení k vjezdu Vám bude zasláno na Váš e-mail v dostatečném předstihu před táborem. Dvorská bouda má platné povolení k vjezdu pouze z 
obce Strážné, nikoliv z Pece pod Sněžkou. K Dvorské boudě vede asfaltová cesta, držte se popisu cesty napsaného na povolení k vjezdu 
(ignorujte GPS, naváděla by Vás na kamenitou cestu určenou jen pro pěší). Automobilům se sníženým podvozkem nedoporučujeme výjezd až 
k boudě (dopravu zajistí pan správce, kontaktujte nás cca 4 dny před nástupem na tábor). 
- Příjezd na tábor: mezi 15:00 – 18:00 hodin nástupního dne turnusu  
- Odjezd z tábora: mezi 10:00 – 12:00 hodin posledního dne turnusu 
 
DOPRAVA AUTOBUSEM/MIKROBUSEM/POPŘÍPADĚ OSOBNÍMI 

AUTOMOBILY: 

Změny v dopravě je nutné z organizačních důvodů nahlásit nejpozději 5 dní 
před nástupem na tábor. Pozdějším změnám nemusí být vyhověno 
vzhledem ke kapacitě autobusu/mikrobusu. 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. Všechna zavazadla vybavte dobře upevněnou 
jmenovkou. Dokumentaci potřebnou k účasti na táboře a případné léky i s 
medikací vložte dítěti do jeho zavazadla, vedoucí si ji vybere při ubytování. 
Na cestu dítěti zajistěte dostatek tekutin a malou svačinu. Pokud bývá 
dítěti v autobuse nevolno, upozorněte na tuto skutečnost vedoucího 
dopravy. Změny v odjezdových časech jsou vyhrazeny, budete v 
dostatečném předstihu informováni.  
Hlavní odjezdové místo je z Prahy. Po cestě lze v případě zájmu zastavit v Mladé Boleslavi a Nové Pace (objednávejte emailem).  
 



 
 

 
 
Časy a odjezdová místa na tábor: 
 
14:30 Praha Černý Most, cesta mezi Makrem a Hornbachem, ulice Chlumecká (GPS: 50.1116714N, 14.5793725E) 
15:00  Mladá Boleslav, OC Olympia, menší parkoviště ihned vpravo za kruhovým objezdem, (GPS: 50.4091489N, 14.9419983E) 
16:00 Nová Paka, autobusové nádraží, (GPS: 50.4950639N, 15.5187658E) 
 
 
Návrat dětí z tábora je na stejná místa v těchto časech: 
 
12:00 Nová Paka 13:00 Mladá Boleslav 13:45 Praha

  

DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ 
 
• hygienické potřeby (mýdlo, šampón, 

hřeben, zubní pasta a kartáček) 

• ručník a větší ručník 

• kapesníky 

• plavky 

• spodní prádlo a ponožky na počet dní 
tábora 

• dva páry teplých ponožek 

• pyžamo 

• tepláky (minimálně 2x) 

• kraťasy (minimálně 2x) 

• tričko s dlouhým rukávem 

• trička (ideálně 5x) 

• tílka (ideálně 3x) 

• svetr 

• mikina 

• letní bunda 

• pláštěnka 

• letní obuv 

• sportovní obuv 

• pevná obuv 

• pokrývka hlavy 

• sluneční brýle 

• opalovací krém 

• repelent 

• baterka 

• PET láhev na vodu (min. 1 litr) 

• batůžek vhodný na výlety 

• psací potřeby 

• dopisní papír a známky 

• sáček na špinavé prádlo 

• kapesné (viz níže) 

• léky, které pravidelně užívá 

• domácí obuv 

   
Další osobní věci a osobní sportovní potřeby podle vlastního uvážení (kniha, společenské hry, duše do vody, rukávky apod.).  
Mladším dětem vše podepište a přibalte seznam věcí, které má s sebou. Všechna zavazadla je nutné vybavit jmenovkou. 
 

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 VÝLETY A NA BĚŽNOU ÚTRATU 

V rámci tábora jsou naplánované různé výlety a aktivity, které nejsou zahrnuty v základní ceně tábora a děti si je hradí ze svého kapesného. 
Ceny se mohou lehce lišit dle aktuálního počtu účastníků, budeme vždy žádat o skupinové slevy. Níže je rozpis jednotlivých výletů a aktivit: 
Výlet do aquaparku ve Špindlerově Mlýně – cena 140 Kč/osobu 
Bowling v Peci pod Sněžkou – cena 50 Kč/hodinu/osobu 
Bobová dráha v Peci pod Sněžkou – cena 40 – 60 Kč/jízdu (záleží na výšce dítěte, nad 140 cm platí vyšší cena)  
Lanovka Hnědý vrch – cena 70 Kč/osobu (zdatní účastníci nemusí využít lanovky a mohou jít pěšky) 
Lanovka Svatý Petr – cena 120 Kč/osobu (zdatní účastníci nemusí využít lanovky a mohou jít pěšky) 
Na Sněžku půjdeme pěšky přímo z Dvorské boudy bez využití lanovky. 
Doporučené kapesné na výlety činí 250 – 450 Kč a doporučené kapesné na běžnou útratu (limonády, cukrovinky, pohledy, upomínkové 
předměty apod.) činí 200 – 400 Kč.  

 

ÚHRADA TÁBORA A PLATEBNÍ INFORMACE (více v samostatném tiskopisu přijetí přihlášky) 

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 e-mailem, 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, areál je vybaven 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. 


