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JAK SE DOSTAT DO TÁBORA 
SPOLEČNÁ AUTOBUSOVÁ PŘEPRAVA A DOPRAVA VLASTNÍ 

 
Olomouc, Bohuňovice, Šternberk, Uničov – Oskava a zpět 
 

 ODJEZD 
Olomouc   16.00 hodin  parkoviště „u letadla“ mezi ulicemi Legionářská a Hynaisova 
Bohuňovice   16.30 hodin  z parkoviště před motorestem U Vrtule 
Šternberk   16.45 hodin  z parkoviště před vlakovým nádražím 
Uničov   17.00 hodin  z J. z Poděbrad, autobusové nádraží – u vitríny OS Gaudolino 
 

 NÁVRAT 
Uničov   10.30 hodin  na J. z Poděbrad, autobusové nádraží 
Šternberk   11.00 hodin  na parkoviště před vlakovým nádražím 
Bohuňovice   11.15 hodin  na parkoviště před motorestem U Vrtule 
Olomouc   11.45 hodin  parkoviště „u letadla“ mezi ulicemi Legionářská a Hynaisova 
 

 Je bezpodmínečně nutné, abyste se dostavili nejpozději čtvrt hodiny před odjezdem autobusu. 
 V případě jakéhokoli dotazu jsme vám k dispozici na emailové adrese petka.k@gaudolino.cz nebo na tel. 739 329 920. 

 
Praha – Oskava a zpět 
 

 Děti budou na tábor dopraveny z Prahy hl. n. do Zábřehu na Moravě vlakem, ze Zábřeha na Moravě do Oskavy objednaným autobusem, 
obdobně bude probíhat i doprava z tábora do Prahy. 

 Odjezd vlaku ze železniční stanice Praha hl. n. v úterý 7. srpna 2012 je dle jízdního řádu ve 14.17 hodin, je bezpodmínečně nutné, abyste se 
dostavili nejpozději hodinu před odjezdem vlaku. Podrobnější informace o organizaci předání dětí na pražském hlavním nádraží obdrží rodiče, 
kterých se to týká, 14 dnů před začátkem tábora prostřednictvím emailu. 

 Při návratu v neděli 19. srpna 2012 bychom měli dle jízdního řádu dojet do stanice Praha hl. n. ve 13.50 hodin. Odjez ze Zábřehu na Moravě je 
naplánován na 11.40 hodin. 

 S dětmi pojede dostatečný počet dospělých osob tak, aby zajistily bezproblémovou nakládku, překládku a vykládku zavazadel. 
 Samozřejmostí jsou místenky. V případě jakéhokoli dotazu jsme vám k dispozici na emailových adresách petka.k@gaudolino.cz – 

sada@gaudolino.cz nebo na tel. 739 329 920, 602 241 693. 
 

Vlastní doprava  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Tuto část přihlášky si můžete ponechat! 
 

Vložená informace o platbě za tábor: 
Poplatek 4.700 Kč uhraďte bankovním převodem ve prospěch účtu číslo 144363329/0800 nejpozději do 31. 5. 2012.  
Jako variabilní symbol pro identifikaci vaší platby uveďte 00. 

00 

 Rekreační středisko Krystal Oskava se nachází v blízkosti okresního města 
Šumperk (cca 25 km) v malebné přírodě bohaté na lesy na úpatí Nízkého 
Jeseníku. Areál se rozkládá na obou březích říčky Oskavy na konci obce 
směrem na Bedřichov. 

 Očekáváme, že dítě přivezete do tábora v úterý 7. srpna v době mezi 17.00 a 
17.45 hodinami. Večeře je naplánována na 18.00 hodin. 

 Poslední den tábora, tj. v neděli 19. srpna, musíte své děti vyzvednout mezi 
10.00 a 10.30 hodinami. 

 V obou případech prosíme o vaši dochvilnost, první den by pozdní příjezd 
způsobil změnu v naplánovaném programu, poslední den pak na včasném 
předání dětí v Oskavě závisí i odjezd autobusů a vlaku, kterým cestují ostatní 
děti do jiných částí naší republiky. 


