Šachovvý klub Staré
S
Měěsto
Společen
nsko‐kulturní centrum,, Brněnská 1249,
1
686 03
0 Staré Měěsto
Vás srdeečně zve na

Tábo
or šachovýcch a de
eskovýých heer na téma
t

DĚĚJIN
NY U
UDA
ATN
NÉH
HO
ČEESKÉHO
O NÁR
N ROD
DA
Pro koho:
Kdyy:
Míssto:
Ubyytování:
Stra
avování:
Dop
prava:

Tábor je určen
u
výhrad
dně pro dětti (nejen šacchisty) ve vě
ěku 8 – 16 llet
30.6.– 8.7
7.2018
Huslenky‐‐Kychová, ch
hata Celnicee (www.celnice.huslenky.cz) GPS: 49°18'9.84
4"N 18°6'3.0
06"E
4 až 6 lůžkkové pokoje
e, vše v jednné budově, lůžkoviny v ceně
5 x denně, pití po celý den, 30.6 . oběd – 8.7
7. snídaně
P
aný sraz u cchaty Celnicce
Individuální nebo po dohodě s vvedoucími. Předpoklád
v sobotu mezi
m 10:00‐‐11:00 hod. Odjezd v neděli 8.7. v 10:00‐11:000.
Proggram:
Dopolední šachový trrénink + desskové hry, odpolední
o
sportovní hrry, výlety do
o okolí,
táborová hra na témaa Návrat do
o historie
S se
ebou:
Věci osobní hygieny, sportovní ooblečení, prrůkazku zdra
avotní pojiššťovny (kopie), potvrze
ení
od lékaře (platné 1 rok), potvrzeení o bezinffekčnosti (obdržíte v pookynech), zápisník + pssací
potřeby na šachovou
u výuku, svíttilnu (baterkku), pláštěn
nku
Ved
doucí:
Věra Dobeešová, Katka Bažantováá, Radim Stuchlý, Petr Štefaník
Lekttoři šachu: Petr Bažan
nt, Radim Stuchlý, Petrr Štefaník, Ríša
R Štefaníkk, Františekk Mrkus, Maartin Húsek
Zdra
avotnice: Jarka Štefaníková, Lenka Ševčíkoová
Kuchyně:
Pavla Stucchlá, Lenka Králová, Ireena Dvoulettá
Hossté:
Vlastimil Babula,
B
Davvid Kaňovskýý
Cen
na:
3.500,‐Kč
eny do souttěží.
Cena zahrrnuje ubytovvání, stravuu, lektory, ce
Cena nezaahrnuje pop
platky zdravvotnických zařízení
z
a lékáren při přřípadném ošetření.
o
Do 30.5.2018 na účett pořadatelee: 86‐25319
970267/010
00, var.sym bol = datum
m narození
Úhrrada:
dítěte ve tvaru
t
(RRMMDD)
Požadavkky na fakturu pro zaměěstnavatele nahlaste zá
ároveň s přřihláškou (kke stažení naa
www.sach
hysm.cz). Uvveďte adressu a IČO orgganizace a adresu
a
příjeemce fakturry (je‐li odliššná).
Info
ormace:
Bližší inforrmace u Věry Dobešovvé, mobil: 77
77 634 774,, email: dobbesovavera
a@seznam..cz
Upo
ozornění: Při odřekn
nutí účasti po
p 10.6.20118 je nutné zajistit
z
náhrradu, jinak ssi pořadatel odečte z Vaší
V
úhrady vzniklé náklad
dy (500 Kč)..

