
LETNÍ TÁBOR VARVAŽOV   
Rekreační středisko Avia Varvažov, Varvažov 132, Ostrovec 398 33  
GPS: 49°25'17.622"N, 14°8'32.818"E 
Důležité kontakty: 

• Email:  info@agentura7.cz    

• Hlavní vedoucí tábora: Jitka Klosová a Vendula Turková, DiS. : +420 725 850 631 

• Táborový zdravotník: +420 725 850 678 

• Fakturace, opravy objednávky, přihlášky, informace k táboru: +420 774 718 496 

• Pobočka Olomouc: Tř. Spojenců 695/7, 772 00 Olomouc, +420 773 656 582 

 
 

 

 

INFORMACE K TÁBORU A ZÁKLADNÍ POKYNY 

Letní tábory Varvažov se konají v těchto termínech:

1. turnus: 01.7.2021 - 10.7. 2021 
2. turnus: 10.7. 2021 - 19.7. 2021 
3. turnus: 19.7. 2021 - 28.7. 2021 

4. turnus: 28.7. 2021 - 06.8. 2021 
5. turnus: 06.8. 2021 - 15.8. 2021 
6. turnus: 15.8. 2021 - 23.8. 2021 

7. turnus: 23.8. 2021 - 30.8. 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 dvou let a nemusí být nutně 
vystaveno na našem tiskopise. Máte‐li zdravotní potvrzení ze ŠvP apod. a není starší jednoho roku, není potřeba 
vystavovat nové. Máte‐li nově vystavené potvrzení, originál si ponechejte a nám poskytněte fotokopii. Potvrzení 
nevracíme zpět. 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 aktivitami (Vyplňte v případě, pokud jste přihlášení na paintballový, airsoftový nebo koňský tábor nebo jste 
si přiobjednali hru airsoft, paintball nebo projížďku na koni či na čyřkolce.) 
5. 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, než je ČR, kopie není dostačující, doklad musí být originál.) 
8. Souhlas s používáním vlastních ochranných brýlí (Platí pouze pro airsoftové tábory, souhlas je dobrovolný. Bez tohoto 
souhlasu bude hráči poskytnuta ochranná maska.) 
 
INFORMACE K DOPRAVĚ 

VLASTNÍ DOPRAVA DO AREÁLU: 

‐ Příjezd na tábor: mezi 18:00 – 19:00 hodin nástupního dne turnusu, tábor je pro rodiče do 18:00 uzavřený, probíhá úklid a přípravy 
na chod dalšího turnusu, pobyt začíná večeří. 
‐ Odjezd z tábora: mezi 8:30 – 9:00 hodin posledního dne turnusu, pobyt končí dopolední svačinou 

 
DOPRAVA AUTOBUSEM/MIKROBUSEM/OSOBNÍMI AUTOMOBILY: 

Změny v dopravě je nutné z organizačních důvodů nahlásit nejpozději 7 dní před nástupem na tábor. Pozdějším změnám nemusí být 
vyhověno vzhledem ke kapacitě autobusu. Sraz účastníků je vždy 30 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, na delší cestu 

mailto:info@osferien.cz


svačinu. Pokud bývá dítěti v autobuse nevolno, upozorněte na tuto skutečnost vedoucího dopravy. Změny v odjezdových časech jsou 
vyhrazeny, budete v dostatečném předstihu informováni.  

Časy a odjezdová místa na tábor (mapy jsou k dispozici na našem webu): 

• 16:00 Praha, Roztyly, autobusové stanoviště, ulice Tomíčkova (GPS: 50.0384986N, 14.4762875E), telefon na vedoucího 
dopravy: 720 948 998 (aktivní pouze v den dopravy v čase 9 – 18 hodin)

• 14:30 Brno, Bauerova ulice u Brněnského výstaviště, parkoviště u brány číslo 10, (GPS: 49.190915, 16.570399), telefon

na vedoucího dopravy: 720 948 996 (aktivní pouze v den dopravy v čase 9 – 18 hodin)

• 16:00 Plzeň, parkoviště před Výstavištěm u OC Plaza, ulice Radčická, (GPS: 49.7489319N, 13.3686250E), telefon

na vedoucího dopravy: 720 948 999 (aktivní pouze v den dopravy v čase 9 – 18 hodin)

• 15:30 Humpolec, autobusové nádraží, ulice Okružní, (GPS: 49.5383844N, 15.3485925E), telefon na vedoucího dopravy: 
720 948 996 (aktivní pouze v den dopravy v čase 9 – 18 hodin)

• 16:30 Tábor, autobusové nádraží, Husovo náměstí, (GPS: 49.4138078N, 14.6752067E), telefon na vedoucího dopravy: 720 

948 996 (aktivní pouze v den dopravy v čase 9 – 18 hodin)

Návrat dětí z tábora je na stejná místa v těchto časech: 

• 10:00 Praha

• 12:30 Brno

• 10:00 Plzeň

• 11:00 Humpolec

• 10:00 Tábor

Vzhledem k probíhajícím úpravám dálnice D1 je nutné počítat s případným zpožděním. Děkujeme za pochopení. 

INFORMACE PRO AIRSOFTOVÉ A PAINTBALLOVÉ TÁBORY:  

S ohledem na charakter daného tábora vybavte účastníka spacím pytlem a baterkou s náhradními bateriemi. Dále doporučujeme 
mít s sebou pevnou kotníkovou obuv, opasek, šátek a střelecké rukavice. V základní ceně airsoftového tábora je 2000 ks kuliček 
a paintballového 600 ks kuliček. Spotřeba kuliček je velmi individuální, proto doporučené kapesné na dokoupení dalších kuliček činí 
500–1000 Kč. Cena za 1000 ks airsoftových kuliček je 120 Kč, za 100 ks paintballových kuliček 100 ks. 

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 (nepromok.)

• pokrývka hlavy

• sluneční brýle

• opalovací krém

• repelent

• baterka

• PET láhev na vodu

• batůžek na výlety

• psací potřeby

• dopisní papír a známky

• sáček na špinavé prádlo

• kapesné (viz níže)

• léky, které pravidelně užívá

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. 
Výše kapesného na běžnou útratu je zcela na uvážení rodičů, námi doporučené kapesné je 300 – 800 Kč.  

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. 

DALŠÍ INFORMACE 

Upozorňujeme, že v areálu tábora je špatné pokrytí mobilního signálu. Pokud chcete kontaktovat své dítě, zavolejte nebo pošlete 
SMS na telefon hlavní vedoucí, zavolá Vám zpět v těchto časech: 13–15 hod. (doba odpoledního klidu) nebo 19–20 hod. (doba klidu 
před večerním programem). V ostatních časech se prosím snažte své hovory minimalizovat z důvodů probíhajícího programu tábora. 
V naléhavých případech nás pochopitelně kontaktujte kdykoliv.  
Návštěvy rodičů je nutno dopředu domluvit s hlavní vedoucí, která se s Vámi domluví na vhodném čase. Zároveň Vás prosíme, 
abyste zvážili nutnost návštěv svých dětí, stesk zejména těch menších a nenavštívených dětí se pak obtížně zvládá. Děkujeme za 
pochopení. 




