
PODROBNÉ INFORMACE 2016: 
téma: Z  DENÍKU MIMONĚ HOBIT A POKLAD 

běh: 1. 2. 3. 4. 5. 

termín: 1.7.-11.7. 11.7.-21.7. 21.7.-31.7. 31.7.-10.8. 10.8.-20.8. 
 

   ZVÝRAZNĚNÉ ÚDAJE (odjezd, příjezd, vlastní doprava) JSTE NÁM UVEDLI V PŘIHLÁŠCE. 

         V PŘÍPADĚ,  ŽE JE CHCETE ZMĚNIT, KONTAKTUJTE NÁS  nejpozději týden  před táborem !!! 

čas odjezdu 

na tábor* 

   - první den  MĚSTO  

AUTOBUS ARA 
 

místo odjezdu a příjezdu 

čas  příjezdu 

 z tábora*             

- poslední den 

 

13:00 Liberec autobusové nádraží, zastávka č. 1 12:20  

13:20 Hodkovice n. M. autobus. zastávka u benzín. pumpy u dálnice 12:00  

13:40 Jablonec n. Nisou u vchodu do haly autobusového nádraží 11:40  

14:10 Železný Brod autobusové nádraží před Sokolovnou 11:20  

   * na místě buďte v den ODJEZDU a PŘÍJEZDU raději 15 min.  předem, časy jsou pouze orientační 
 

První den tábora VLASTNÍ DOPRAVA Poslední den tábora 

přivezte děti na tábor  v 15:00   z Malé Skály směr Frýdštejn 800 m vyzvedněte si děti  od 9:30 do 10:00 
    

ODJEZD MĚSTO VLAKY PŘÍJEZD 

první den   *sraz při odjezdu:  cca 20 min před odjezdem poslední den 

čas odjezdu*   ** při příjezdu dětí čekejte na nástupišti  čas příjezdu** 

vlaku na 

tábor: hlavní nádraží ***zavazadla: naložení a vyložení  vlaku z tábora: 

  Hradec Králové sraz a zavazadla: naproti nádraží ČD, vlevo- roh   

12:04   Sladkovského a Haškovi ul. -jídelna KK (VČE) 11:53 

12:43 Hořice sraz a zavazadla:  před vlakovým nádražím  11:14 

13:02 Ostroměř sraz a zavazadla:  před vlakovým nádražím  11:02 

13:33 Jičín sraz a zavazadla:  před vlakovým nádražím  10:33 

 

  Praha-Vysočany  sraz a zavazadla:  před vlakovou stanicí    

13:33 M-Vysočanská 5 min Praha - Vysočany  (ne! vl.stanice Praha -Libeň)   12:04 

14:38 Mladá Boleslav hl.n sraz a zavazadla:  před vlakovým nádražím  10:00 

14:58 Mnichovo Hradiště sraz a zavazadla:  před vlakovým nádražím  9:39 

15:19 Turnov sraz a zavazadla:  před vlakovým nádražím  9:18 

*     při odjezdu buďte prosím na srazu cca 20 minut předem a odevzdejte potřebnou dokumentaci 

**   při příjezdu dětí z tábora čekejte přímo na nástupišti    

*** cca 20 minut před odjezdem/příjezdem vlaku  
  

Při příjezdu na tábor (nebo na odjezdových místech) odevzdejte: 
 - list účastníka (nutný podpis zákonného zástupce v den odjezdu) 

   a lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti pobytu dítěte na táboře  

 - kartičku pojištěnce a léky, které dítě užívá (OZNAČENÉ JMENOVKOU + DÁVKOVÁNÍ!!!) 
 

Bez lékařského potvrzení, kartičky pojištěnce a správně vyplněného a podepsaného listu 

účastníka,  není účast dítěte na táboře ze zákonných důvodů  možná! Stejně tak jako s příznaky 

akutních,  infekčních  a parazitárních  onemocnění  ( např. vši  - viz. list účastníka) !!! 


