Letní šachový tábor Hřebečníky

Šachový klub 64 Plzeň
zve srdečně všechny zájemce na

Rekreační středisko Star Line
Hřebečníky–Šlovice

1. 8. – 8. 8. 2020

Termín:

sobota 1. 8. – sobota 8. 8. 2020.

Místo:

Rekreační zařízení Star Line, Šlovice 145, 270 41 Hřebečníky, okres Rakovník,
49°57'59.218"N, 13°44'15.910"E..

Účast:

Děti a mládež od 7 (minimálně dokončená 1. třída) do 15 let (mládež 15 – 18
let po dohodě s hlavním vedoucím), šachisté všech výkonností i nešachisté,
kteří budou zařazeni do „umělecké“ skupiny; kapacita 100 míst.

Ubytování:

tří–pětilůžkové pokoje ve zděné budově, společné sociální zařízení.

Strava:

5x denně v jídelně, která je součástí areálu, pitný režim zajištěn po celou dobu
soustředění.

Pořadatel:

Šachový klub 64 Plzeň z.s., www.sk64plzen.cz.

Hlavní vedoucí:

Ing. Petr Herejk, Červený Újezd 20, 330 22 Zbůch,
tel.: 773 870 333, email: herejkpetr@seznam.cz.

Cena:

4 000 Kč – děti do 14 let (nar. 2006 a ml.),
4 500 Kč – děti a mládež nad 14 let (nar. 2005 a dříve).
Cena zahrnuje ubytování, stravu, trenérské vedení, pedagogický a
zdravotnický dozor.

Přihlášky:

Do zaplnění kapacity, nejpozději však do 15. 6. 2020, e-mailem případně
poštou na adresu hlavního vedoucího.

Úhrada:

Bankovním převodem na č.ú. 257349750/0300 do 15. 6. 2020. Jako variabilní
symbol platby uveďte prvních šest čísel rodného čísla dítěte.

Sraz

v sobotu 1. 8. 2020 od 14:00 do 16:00 h. v areálu Rekreačního zařízení Star
Line.

Zakončení:

v sobotu 8. 8. 2020 dopoledne cca v 10:00 hod.

Při příjezdu:

Odevzdejte: Prohlášení zákonných zástupců dítěte (potvrzení o bezinfekčnosti)
s datem nástupu na soustředění, Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti
dítěte, Prohlášení rodičů stran případného převzetí dítěte a náhrady škody a
Formulář zmocnění k udělení souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb
(formuláře můžete na vyžádání obdržet mailem, případně je stáhnout na
webových stránkách pořadatele) a kopii karty zdravotní pojišťovny.

Program:

Seznam věcí:

Další informace:

Dopoledne – šachové přednášky, testy, tréninky, soutěže, turnaje.
Odpoledne – sportovní hry a soutěže, hry v přírodě, výlety.
Na programu bude také oblíbená celotáborová hra „Expedice za zlatým
králem“.
Přiměřené kapesné (v areálu kiosek).
Prádlo, ošacení a obuv: věci na denní nošení, trička s krátkým i dlouhým
rukávem, mikiny, tepláky, bunda (větrovka), dlouhé kalhoty, kraťasy, osobní
spodní prádlo, pyžamo nebo tepláková souprava na spaní, ponožky, čepice,
kšiltovka či šátek (či jiná pokrývka hlavy proti slunci), turistická a sportovní
obuv, přezůvky, obuv pro vstup do bazénu a sprch, kapesníky (i papírové),
plavky, holínky, pláštěnka.
Hygienické potřeby: 2 ručníky, mýdlo, pasta, kartáček na zuby, hřeben,
šampon, toaletní papír.
Výbava pro pobyt: láhev z umělé hmoty, plastový hrnek na dodržování pitného
režimu, baterka, malý batůžek na výlety, sluneční brýle, tréninkový zápisník,
psací potřeby, repelent, balzám na rty (jelení lůj), opalovací krém.
Doporučujeme nebrat s sebou drahé věci, šperky, fotoaparáty, mobily, tablety
ani jinou elektroniku! Za cenné věci nese odpovědnost účastník tábora!
Naleznete na webových stránkách pořádajícího Šachového klubu 64 Plzeň
www.sk64plzen.cz/tabor.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ ŠACHOVÝ TÁBOR

HŘEBEČNÍKY 2020
Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození dítěte:

Bydliště dítěte:

Šachový oddíl:
ELO FIDE (ELO nár., VT):

Jméno, příjmení, telefon a
email zákonných zástupců:

Jiná sdělení (např.: alergie,
zdravotní omezení, léky
apod.)

Plavec

Neplavec
(prosím zakroužkujte)

Přihláškou na Letní šachový tábor vyslovujeme souhlas s poskytnutím osobních údajů pro účely organizace
tábora a žádání dotací, s uveřejnění výsledků na chess-results.com, se zveřejněním informací, fotografií a
videonahrávek na webových portálech a fb profilu, a s mediálním využitím informací a fotografií.

Datum:
Podpis zákonných
zástupců:
Vyplněnou a podepsanou přihlášku prosím odešlete co nejdříve (nejpozději do 15. 6. 2020)
naskenovanou na e-mailovou adresu: herejkpetr@seznam.cz,
případně poštou na adresu: Ing. Petr Herejk, Červený Újezd 20, 330 22 Zbůch

