Nabídka pobytů pro školní výlety na rok 2022
v Autocampu Sedmihorky v Českém ráji
Autocamp Sedmihorky, v. o. s.
Karlovice 72
511 01 Turnov
tel: 481 389 162
e-mail: camp@campsedmihorky.cz
www.campsedmihorky.cz
IČO: 25917129
DIČ: CZ25917129
GPS: 50°33’34.60″ N, 15°11’19.60″ E
Zastávka vlaku Karlovice-Sedmihorky, autobusová zastávka Sedmihorky. Pěšky do kempu cca 15 minut.
V Autocampu Sedmihorky nabízíme ubytování v malých dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových chatičkách bez sociálního
zařízení nebo ve velkých sedmilůžkových chatách (Flora nebo Karina), kde je WC, sprcha a vybavená kuchyňka. Další možností
ubytování je přespání v tee-pee a stanech s podsadou. K dispozici jsou také stanové louky, kde je možné přespání ve vlastních
stanech.

Další důležité informace:






V areálu kempu je placená WiFi.
V ubytovacích zařízeních je zákaz kouření.
Chatky nejsou bezbariérové, ale jsou k dispozici WC a sprchy pro handicapované.
Rozdělávání ohně je možné pouze na vyhrazených ohništích. Grilovat lze u chat v případě, že gril neničí trávník. Dříví
kemp neposkytuje, je možné jej nasbírat v lese za kempem.
WC a sprchy jsou na více místech v kempu. Do automatů na teplou vodu jsou třeba 20 Kč mince.

 Co se týká stravování, obraťte se přímo na restauraci, jsou samostatný subjekt. Kontakt je pan Martin
Humburger, telefon 777 143 672, e-mail restaurace.camp@seznam.cz. Přes restauraci se dají objednat i
špekáčky. Dále jsou v areálu kempu kiosky a stánek s potravinami, kde lze zakoupit pečivo a další potraviny.
V případě větších skupin je lepší si potraviny objednat dopředu.
 Možnost zapůjčení sportovních potřeb: míče na volejbal, pálky na ping-pong a další.
 Možnost úschovy kol do pojištěné garáže za poplatek 10 Kč/kolo/noc. Do ubytovacích zařízení je zákaz
umisťování kol pod pokutou.
 Po 23 hodině je třeba dodržovat noční klid.

Podrobný popis ubytování
Malé chatičky pro 2, 3 a 4 osoby: celoročně
Ve všech chatkách jsou židle dle počtu lůžek, stůl, povlečené lůžkoviny, malá lednička a dá se zapnout topení.
V chatce jsou zásuvky do el. proudu (např. pro dobití telefonu).
2lůžková chatka má oddělená lůžka, 3lůžková jedno lůžko zvlášť a jednu palandu, 4lůžková chatka má dvě palandy.
WC a sprchy jsou společné na několika místech v kempu.
Velké chaty Karina a Flora pro 7 osob: celoročně
Dole je ložnice po 3 lůžkách, kuchyňka, WC, sprchový kout, v patře je druhá ložnice pro 4 osoby.
Ve všech chatkách jsou židle dle počtu lůžek, stůl, povlečené lůžkoviny, malá lednička a dá se zapnout topení.
V chatce jsou zásuvky do el. proudu (např. pro dobití telefonu). Je zde WC (včetně toal. papíru), sprcha a kuchyňka s nádobím
(hrnec 2l a 5l), ledničkou, mikrovlnnou troubou a dvouplotýnkovým elektrickým vařičem. Ručníky, utěrky a mycí prostředky
nejsou součástí vybavení chaty.
Indiánská tee-pee: k dispozici od června do září
Jsou bez jakéhokoliv vybavení. Pouze je na zemi 5 dřevených roštů na které si můžete položit vlastní karimatku a spacák. Může tu
přespat i více osob jak 5, ale je to pak na úkor prostoru. Cena je za celé tee-pee na noc bez rozdílu počtu osob

Stany s podsadou pro 2 osoby: k dispozici od května do září
Ve stanu jsou pouze dvě úzké čalouněné postele, které nelze přisunout k sobě. Je mezi nimi úzká chodbička. Je třeba mít vlastní
spacák.

Vlastní stan: celoročně
K dispozici je stanová louka U rezervace, Pod dubem a Kozákovská louka. Na vlastní stany není třeba dělat rezervaci. Při příjezdu
je lepší nejprve stany postavit, abyste věděli, kolik jich máte, jak jsou velké a pak vše hromadně nahlásit na recepci.

Organizace pobytu
Nástup na ubytování je od 15 hodin. V případě, že jsou chatky uklizené, je možné se ubytovat dříve. Případně uschováme
zavazadla. Počítejte s tím, že v čase 12:00-13:00 je recepce uzavřena.
Vyklizení chatek je do 10 hodin. Je zde možná úschova zavazadel.
Ubytování se hradí v hotovosti, nebo kartou v den příjezdu. Dá se domluvit platba fakturou. V tom případě je třeba zaslat
písemnou objednávku včetně fakturačních údajů na e-mail: camp@campsedmihorky.cz
Při ubytování v chatkách a chatách Flora a Karina pouze na jednu noc přičteme příplatek ve výši 40,- Kč/lůžko.
Aby pro vás platily školní ceny, je nutné přivézt s sebou školou potvrzený (razítko+podpis) hromadný seznam žáků.
Učitelé a osoby starší 18 let dále platí poplatek obci 20 Kč/osoba/noc.
Na malé chatičky vybíráme vratnou kauci ve výši 100,- Kč v hotovosti.
Na chaty Karina a Flora vybíráme vratnou kauci ve výši 1.000,- Kč v hotovosti.
U velkých chat neodčítáme neobsazená lůžka.
V případě, že budete potřebovat vystavit doklad zvlášť na učitele a na děti, anebo v dokladu uvést název školy, případně jiné
údaje, je to třeba sdělit před vystavením dokladu.

Ceník pro školy 2022
zvýhodněné ceny pro měsíce květen, červen a září
květen
září
Dítě 6- 14 let ve vlastním stanu
Osoba nad 15 let ve vlastním stanu
Parkovné osobního auta

červen

50
60
50

55
65
50

45
120
20
65
75
90

45
120
20
65
75
90

Přístřešek/markýza do 9 m²
Přístřešek/markýza nad 9 m²
Stan s podsadou - 2 lůžka (nutno mít vlastní spacák)
Širák/Hamaka
Tee-pee
Chata Karina 7 lůžek včetně topení

65
75
170
20
385
1 750

65
75
170
20
420
1 855

Chata Flora 7 lůžek včetně topení
Chata 2 lůžka včetně topení
Chata 3 lůžka včetně topení
Chata 4 lůžka včetně topení
Příplatek za krátkodobý pobyt (1 noc)
Přípojka el. proudu pro stany

1 750
380
570
760
45
120

1 855
400
600
800
45
120

Poplatek za psa, kočku a jiné zvíře

55

55

Poplatek obecnímu úřadu

20

20

Parkovné motocyklu
Parkovné autobusu
Úschova kola
Stan malý do 4 m²
Stan střední 4 - 9 m²
Stan velký nad 9 m²

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč, jsou vždy na jednu noc, včetně DPH.
Ceny jsou smluvní.

Příklad kalkulace v chatách Karina nebo Flora
19 dětí a 2 učitelé na 1 noc v červnu:
250 ubytování + 45 Kč příplatek za krátkodobý pobyt x
21 osob + 2 x 20 Kč poplatek obci za učitele = 6235 Kč.
19 dětí a 2 učitelé na 2 noci v květnu:
250 Kč ubytování x 21 osob + 2 x 20 Kč poplatek obci
= 5290 Kč x 2 noci = 10 580 Kč
V kalkulaci není zahrnuto případné parkování osobního
auta. V chatkách se za osoby neplatí. Ve velkých
chatách neodčítáme neobsazená lůžka.
Příklad kalkulace v malých chatkách
V kalkulaci není zahrnuto případné parkování osobního
aut. V chatkách se za osoby neplatí. V malých chatkách
v případě školních výletů odečítáme neobsazená lůžka.
22 dětí a 2 učitelé na 1 noc v červnu:
200 ubytování + 45 Kč příplatek za krátkodobý pobyt x
24 osob + 2 x 20 Kč poplatek obci za učitele = 5920 Kč.
22 dětí a 2 učitelé v malých chatkách na 2 noci v
květnu:
190 Kč ubytování x 24 osob + 2 x 20 Kč poplatek obci
= 4600 Kč x 2 noci = 9 200 Kč
Kalkulace ubytování ve vlastních stanech:
Počet osob + počet stanů dle velikosti + poplatky obci x
počet nocí.

CENÍK PŮJČOVNÉHO PRO HOSTY
Autocampu Sedmihorky v. o. s. na rok 2022

Název služby

Půjčovné na hodinu Půjčovné na den

Kolo
Pramice
Kanoe
Lukostřelba
Minigolf: hůl + míček
Stolní tenis
Speedminton
Soft tenis
Badminton
Pétanque
Volejbalový míč
Fotbalový míč
Basketbalový míč
Létající talíř
Ringo kroužky
Sada na lezení (dětská)
Lano na lasování
Sekyrka
Pilka
Prodlužovák
Adaptér
Křesílko
Powerbanka
Ručník

Kauce

50 Kč
270 Kč
3 000 Kč
80 Kč
500 Kč
50 Kč
500 Kč
480 Kč za hodinu (pouze na objednání s instruktorem)
50 Kč
500 Kč
20 Kč
300 Kč
20 Kč
1 000 Kč
15 Kč
200 Kč
20 Kč
300 Kč
20 Kč
200 Kč
20 Kč
200 Kč
20 Kč
200 Kč
20 Kč
200 Kč
10 Kč
200 Kč
20 Kč
200 Kč
40 Kč
500 Kč
20 Kč
200 Kč
20 Kč
200 Kč
20 Kč
200 Kč
20 Kč
500 Kč
20 Kč
500 Kč
200 Kč
30 Kč (3 hodiny)
1 000 Kč
20 Kč
0
200 Kč

Podmínky pronájmu sportovního náčiní:
1. Služby jsou určené pouze hostům ubytovaným v Autocampu
Sedmihorky a penzionu Podháj.
2. Při půjčování náčiní je host povinen uhradit poplatek a složit
kauci (dle platného ceníku).
3. Host je povinen vrátit zapůjčené náčiní v dobrém technickém
stavu, v jakém je převzal. Nevrátí-li je v odpovídajícím stavu, je
provozovatel oprávněn požadovat náhradu ve výši složené kauce.
Děti do 15 let si mohu zapůjčit sportovní náčiní
pouze v doprovodu osoby starší 15 let.

Co v naší herně zažijete?

Co mohou využít skupiny?

nejvyšší labyrint v Českém ráji: vystoupáte 12,5
metru od podlahy až do stropu!
spoustu radosti a zábavy v pohybu
trampolíny, klouzačky, tobogány , tunely
nejen pro děti ale i pro dospělé
v kavárně si můžete vychutnat kávu z místní
pražírny s dortem nebo bábovkou, zakoupit
regionální dobroty, nebo domácí limonádu
wifi zdarma, ale věřte nám, že toho nevyužijete :-)

objednat si předem dort a spojit tak zábavu se
sladkou odměnou
pro třídní kolektivy na přání zajistíme, aby byli
v herně sami s ohledem na prevenci Covid 19
hernu můžete navštívit po/před
ekovýchovným programem od SEV Český Ráj
přijeďte vlakem, nebo na kole!
kola při pobytu v herně či na ekoprogramu
zdarma uschováme

Na co se připravit ?
Pro vstup do herny je třeba mít ponožky.
Z bezpečnostních důvodů zákaz vstupu v nevhodném oděvu
(zipy, kovové cvoky apod.)
Dále je zákaz šál, šátků, přívěsků či šňůrek na oblečení.
Je třeba mít dozor dospělé osoby po celou dobu pobytu v herně.

Cena vstupenky za dítě při skupině nad 10 osob je 50,- Kč.
Doprovod, stejně jako všichni dospělí, vstupné neplatí.

Hernu objednávejte na tel. +420 777 462 492
www.hernamlyn.cz

