
LETNÍ Star  ŠACHOVÉ  HRANÍ V JIZBICI 2020

Letní akce je určena pro šachisty ve věku 6 – 18 let, všech výkonnostních skupin. Akce je převážně 
šachová, ale naučíme děti hrát i spoustu jiných sportů a her. 

 Kapacita 45dětí.   

Bližši info:
 Akci pomáhá uspořádat Klub šachistů Říčany 1925, ChessStark a MINISVĚT U KRTEČKA.

Kdy: 1.8. – 8.8.2020 (sobota- sobota)

Ubytování: 2 a 4 lůžkové pokoje, vše v jedné budově-

Stravování: 3x denně, pití po celý den
Doprava: samostatně, případně se domluvit s organizátorem

Program: - dopolední šachový trénink + šachový turnaj 
- sportovní hry, výlety do okolí, koupání...
- celotáborová hra
- simultánka

Trenéři: Stanislav Stárek, Tadeáš Baláček, Tomáš Skalický, Jana Maříková
Veronika Zemenová a Marek Otruba

Sebou: Osobní hygiena, sportovní a pohodlné oblečení, spodní prádlo, ručník, pláštěnka/bunda,
kšiltovka/šátek, pevná obuv, přezuvky, plavky (neplavci rukávky, kruh), 

pyžamo, svítilnu (baterku).

Odevzdat: průkazku zdravotní pojišťovny (kopie), potvrzení od lékaře, potvrzení o bezinfekčnosti 
(obdržíte v pokynech)

Cena: 4.000,-Kč pro přihlášené a zaplacení zálohy do 31.3.2019, pro později přihlášené 
4.500,-Kč 

 Cena zahrnuje ubytování, stravu, lektory, zdravotnici, ceny do soutěží,  poplatky 
zdravotnických zařízení a lékáren při případném ošetření.

Slevy: - z Klubu šachistů Říčany 1925 - 100kč
- účastník ZIMNÍCH HRÁTEK 2019 - 200kč
- sourozenci – cena za dvě děti 7400kč, cena za tři děti 10500kč
- Děti z Kp listin-300kč

 Účastník může uplatnit pouze jednu slevu.

Úhrada: Do 31.3.2020  na účet pořadatele: 2111098062/2700, var.symbol  = datum narození 
dítěte ve tvaru (RRMMDD)

Záloha: 2000kč+závazná přihláška do 31.3.2018
-organizátor má právo si při zrušení účasti odečíst náklady ze zálohy

Kontakt: Stanislav Stárek
739 276 189
email: starekchess@seznam.cz



Přihláška na Letní  šachové  hraní v Jizbici

Jméno a příjmení ..................................................................………………....... r.číslo:........................./...........….

Adresa: .....................................................................................………………... telefon rodiče: ..................................
……

email pro zasílání informací+telefon:………………………………………...........…….  

zdravotní pojišťovna……………………..

Zdravotní problémy (alergie, zvláštní požadavky):............................................................................................................

………………....................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................

Požadavek na spolubydlící (pouze orientační informace pro pořadatele):……………...........................

………………………...... ........................................................................................

Šachové údaje (vyplní jen aktivní hráči): oddíl …………………………………………….…….  VT/ELO ……..….
……….

Jméno a příjmení rodiče: ......................................……... Podpis.........................………................... Datum:
………………...

                    (neplatí pro emailovou přihlášku)

(rodné číslo je důležitým údajem pro případné lékařské ošetření během tábora, pořadatel zaručuje jeho nezveřejnění)
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