ŠACHklub Tábor a Písek
pořádá

už 15. ročník
Letní šachové soustředění
(Soustředění talentované mládeže,
ale nejen talentů)
ve spolupráci s IM Jaroslavem Burešem

Středisko Parkhotel Mozolov
Pro šachisty i nešachisty

www.mozolov.hotel-cz.com
Termín – 10. – 17. srpna 2019
www.sachklub.cz
www.sachklub.cz
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Hlavní

informace

Místo:
Parkhotel Mozolov je zařízen pro individuální a skupinové pobyty a
nabízí široké možnosti zábavy a trávení volného času pro děti i dospělé.
K dispozici je restaurace a učebny pro semináře, školení či firemní akce.
Pro malé návštěvníky je v Parkhotelu Mozolov dětská herna a venkovní hřiště.
Zahrát si můžete šipky, kulečník či stolní fotbal. Pro relaxaci lze využít wellness
služby – kromě bazénu je zde i sauna a masážní vana.
Pořadatel - kontakt:
Jaroslav Odehnal, mail: sachklub.tabor@seznam.cz
mobil:602 840 598, adresa: Havanská 2812 Tábor 39005
Určeno:

Dětem základních škol 1 - 9. třída včetně.
Kapacita našeho tábora je max. 52 dětí !!!

Cena:

3.650,- Kč / účastník
V ceně je ubytování, strava 5x denně, pitný režim, tréninkové
materiály, výchovný a zdravotnický personál, materiál pro hry, atd.

Storno:

Zrušení přihlášky po zaplacení je storno následující:
20% z ceny tábora v době mezi 1. 6. - 30. 6. 2019
40% z ceny tábora v době mezi 1. 7. – 31. 7. 2019
70% z ceny tábora v době mezi 1. 8. - nástup

Přihlášky:

závazné písemné do 1. června 2019 na adresu pořadatele

Platba:

Do 1. června 2019 převodem na účet: 199 574 406 / 0300 Variabilní
symbol – datum narození účastníka – RRRRMMDD do poznámky
LT 2019. Pro využití příspěvků z FKSP možno vystavit fakturu.
U podnikatelů můžeme řešit darovací smlouvou

Slevy:

Kdo se účastnil min. 2 předchozích táborů, hráči ŠACHklubu Tábor,
sourozenci
- 100,- Kč¨

Program:

Šachy v rozsahu min. 4-6 hodin/den, Šachová výuka dle skupin
zaměřená na zahájení, střední hru, koncovky, taktiku a strategii.
Šachový rapid turnaj, se zápočtem na ELO ČR dle výkonnosti.

Ubytování:

chatky po 4 osobách – můžete tvořit skupiny, jinak bude určeno

Stravování:

V jídelně areálu.
Zahájení stravy
Konec stravy

www.sachklub.cz

10. srpna 2019 - večeře
17. srpna 2019 - obědem

www.sachklub.cz

Další možné aktivity:
 Názvy družstev, pokřiků, malování vlajek
 koupání v bazénu, hry v rybníce
 hra na bizony, hry v lese
 fotbal, střelba ze vzduchovky či luku
 přehazovaná
 zdravověda včetně praktických ukázek
 hry v areálu s míči, pálkou atd.
 pro zájemce přespání pod širákem
 noční hra odvahy
 výroba obličejových masek či zahradních šachů
 hodnocení úklidu chatek,
Sraz v RS:
 Zahájení:
Sobota 10. srpna 2019 mezi 14,00 - 15,00 hod.
 Zakončení:
Sobota 17. srpna 2019 mezi 14,00 - 15.00 hod.
 Byli bychom neradi, kdyby se nastupovalo a odjíždělo jindy – narušuje to
program soustředění
 Seznam doporučeného doplňkového vybavení účastníka tábora - web
Při příjezdu na tábor odevzdáte:
 léky táborovému zdravotníku a průkaz zdravotní pojišťovny
 léky budou podepsané jménem dítěte a popsané, jak je dítě užívá,
 odevzdáte „Zprávu dětského lékaře“.
Pojištění
 Každý účastník by měl mít sjednáno min. úrazové pojištění na dobu pobytu.
Informace o pobytu dětí
 on line informace na webu. Rovněž budeme předávat mail vzkazy.
Nedoporučujeme:
 návštěvy,

mobily!!!

Vlastní hračky

Co očekáváme:
 děti, které nefňukají, jsou odvážní být bez rodičů
Fotodokumentace:
Z letního tábora bude opět pořízena fotodokumentace a umístěna na
http://sachklubtabor.rajce.idnes.cz
Sledujte naše webové stránky, podívejte se, jaké to bylo na předchozích táborech,
přečtěte si on line informace.

Blokujte si už nyní místa
www.sachklub.cz
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