Škola šachových kouzel, z.s.
pořádají

Šachový tábor
(letní soustředění mladých šachistů)

Sluníčko 2019

RZ Sluníčko Trhová Kamenice, 18. 8. – 24. 8. 2019

Termín:

18.8. – 24.8. 2019

Místo:

RZ Sluníčko ,53952 Trhová Kamenice

Pořadatel:

Škola šachových kouzel z.s.

Organizátor: Robert Kubíček, Na Stráni 1661, Čelákovice 25088
Robert.kubicek@seznam.cz
Hl. vedoucí: Peter Janda
Trenéři:

Robert Kubíček
Eliška Vavřínková
Zbyněk Jankovský
Peter Janda + hosté

Sporťáci:

Peter Janda a ostatní

Zdravotník:

Peter Janda

Účast:

Děti a mládež od 6 do 18 let – začátečníci i zkušení
hráči, ale také ti, co se chtějí šachy jen naučit

Cena:

2 500,- Kč

Strava:

4x denně, pitný režim po celý den

Přihlášky:

Do zaplnění kapacity, nejpozději do 15.5. 2019
e-mailem nebo poštou na adresu organizátora.
sachovakouzla@seznam.cz

Úhrada:

Bankovním převodem na č.ú. 2400953459/2010
do 4.6. 2019. Jako variabilní symbol platby uveďte část
rodného čísla dítěte před lomítkem.

Ubytování:

Čtyř až sedmilůžkové pokoje ve zděné budově

Sraz:

V neděli 18. 8. 2019 od 9 do 11 hodin RZ Sluníčko.
Po domluvě lze dovézt účastníka z nejbližší žst.

Zakončení:

V sobotu 24. 8. 2019 po obědě, samostatný odjezd

Program:

Celotáborová hra
Dopoledne: Šachové přednášky, tréninky, soutěže,
turnaje
Odpoledne: Sportovní hry, soutěže, hry v přírodě,
turistické výlety, koupání
Večer: Táborák, bobřík odvahy, kvízy, společenské hry,
diskotéka

Při prezenci
odevzdejte:

- Potvrzení o bezinfekčnosti
- Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
- Formulář zmocnění k udělení souhlasu s
poskytnutím zdravotních služeb
- Kopii průkazu zdravotní pojišťovny

Příslušné formuláře budou
zaslány před zahájením
soustředění.

Seznam věcí:
Prádlo a ošacení:
 věci na denní nošení, trička s krátkým a dlouhým
rukávem, mikiny, pyžamo, bunda (větrovka), čepici,
šátek (pokrývka hlavy proti slunci)
 osobní spodní prádlo, ponožky nebo podkolenky
 plavky, ručník, kapesníky, pláštěnka
 turistická a sportovní obuv, gumáky
Hygienické potřeby:
 mýdlo, pasta, kartáček na zuby, hřeben, toaletní
papír, šampon
Výbava na pobyt:
 spacák
 lahev na vodu, plastový hrnek, baterka, malý batůžek
na výlety
 sluneční brýle, krém na opalování, repelent
Výbava na tréninky:
 tréninkový zápisník
 psací potřeby

Propozice a přihlášku najdete také na webových
stránkách:

www.sachycelakovice.cz

