Prázdninový letní šachový tábor KHŠS 2018 – 15. ročník
_______________________________________________________________________________________

Letní tábor pro děti se zájmem o šachy, převážně z šachových oddílů Královéhradeckého kraje, DDM a
školních kroužků pro ročníky 2001 a ml.
Pořádá Šachové sportovní centrum mládeže při Královéhradeckém krajském šachovém svazu.
Organizační spoluúčast oddíl ŠŠPM Lipky HK
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Místo, termín, cena
►
►
►
►
►
►
►

►

Pobyt se uskutečč níí na jednom z nejkraí sneč jsč ííčh a exkluzíívnííčh mííst Vyí čhodnííčh Krkonosč v nadmorč skeí vyí sčče 1100 m
n.m.: Horská chata Jindřichův dům, Vysokyí Svah 24, 542 21 Pec pod Sněžkou, www.jindričhuvdum.čz, fačebook
Horskaí čhata Jindrč ičhuů v duů m v Peči pod Sneč zčkou
Sobota 18. srpna 2018 – neděle 26. srpna 2018
Cena 3 800,- Kč
Kapačita taí bora je 49 deč tíí
Dopravu uí čč astnííkuů na taí bor a z taí bora zajisč ťujíí zaí konníí zaí stupči v čč ase od 10:00 do 12:00 hodin
V čeneč je zahrnuto ubytovaí níí se stravovaí níím 5x denneč , pitnyí rezč im, naí klady na vesč kereí aktivity v pruů beč hu taí bora,
uí razoveí pojisč teč níí deč tíí
Sleva z čeny (slevy nelze sčč íítat):
hraí čč i z listiny talentuů KHSŠ S
-800,- Kčč
hraí čč i s uhrazenou sezoí nníí platbou 2017/18 za soustrč edeč níí talentuů
-800,- Kčč
sourozenči za kazč deí dííteč
-500,- Kčč
Prč ííplatek:
nečč len KHSŠ S
+500,- Kčč

Program tábora
►
►

Rozvííjeníí sč ačhovyí čh dovednostíí (ve skupinaí čh podle vyí konnosti), nejsilneč jsč í í skupina bude míít rozsč íírčenyí sč ačhovyí
program i v odpolednííčh hodinaí čh a turnaj
Sportovníí program, hry, 1x čelodenníí vyí let, čelotaí borovaí hra

Vedení tábora
►
►
►
►

Hlavníí vedoučíí a zdravotničkeí zabezpeččeníí: Mgr. Svatava Ptaí čč kovaí , treneí r sč ačhu 4. trč íídy
Vedoučíí: Vadim Kablukov
Hlavníí treneí r: Ing. Lubosč Rosč ko, mistr FIDE, sč ačhovyí treneí r 2. trč íídy
Treneí rči: IM Tomaí sč Kraus, treneí r 4. trč íídy, KMzč Katerč ina Rosč kovaí , treneí r 2. trč íídy, KM Tomaí sč Ptaí čč ek, treneí r 4. trč íídy

Informace, přihlášky, kontakty, platby
►
►

►

►
►
►

Mgr. Svatava Ptaí čč kovaí , tel. 731 78 22 33, e-mail: SvatavaPtackova@seznam.cz
Termín přihlášek:
- do 28. února 2018 budou přednostně přijati pouze hráči z aktuální listiny talentů KHŠS a hráči s
uhrazenou sezónní platbou 2017/18 za soustředění talentů
- vsč ičhni ostatní í se mohou takeí prč ihlasč ovat, potvrzení í prč ijetí í prč ihlaí sč ky vsč ak probeč hne azč od 1. brč ezna 2018
s ohledem na porč adíí prč ihlaí sč ky a na kapačitu taí bora
- konečný termín přihlášek je 31. března 2018
Úhradu za účast na taí borč e v potvrzeneí vyí sči uhraďte nejdéle do 15. dubna 2018 na uí čč et KHSŠ S, čč. uí . (FIO banka):
2500034513/2010, variabilníí symbol - datum narozeníí dííteč te ve formaí tu RRMMDD.
Na pozč aídaí ní í vystavííme fakturu. Prč i neuhrazení í v termíínu muů zč e byí t dííteč vysč krtnuto ze seznamu uí čč astnííkuů a
porč adatel maí praí vo daí t prč ednost jineí mu zaí jemči.
Storno poplatky: do 31. 5. 2018 čč iníí 500,- Kčč, poteí 1 000,- Kčč
Na prč ijetíí dííteč te do taí bora neníí praí vníí naí rok. O prč ijetíí bude v prč ihlaí sč če uvedenyí zaí konnyí zaí stupče informovaí n.
Aktuaí lníí informače včč . prč ihlaí sč enyí čh zaí jemčuů o taí bor a informače o minulyí čh ročč nííčííčh naleznete na internetovyí čh
straí nkaí čh KHSŠ S http://khss.čhess.čz
K uí čč asti Vaí s srdečč neč zve KHSŠ S a tyí m treneí ruů a vedoučííčh.

Letní šachový tábor 2018 - PŘIHLÁŠKA
Jméno dítěte:
Rodné číslo:
Zdravotní
pojišťovna:
Zákonný zástupce:
Celá adresa
bydliště včetně
PSČ:
Telefon, e-mail:
Kontaktní osoba a
telefon pro urgentní
případy po dobu
trvání tábora:
Zdravotní omezení a jiná sdělení:

Vystavení faktury (název organizace, adresa, IČ, požadovaný text):

V případě zvláštních okolností zajistím okamžitý odvoz dítěte domů (onemocnění, závažné nedodržení a
opakované porušování táborového řádu).
Seznámil(a) jsem se se zaměřením a programem tábora.
Souhlasím s podmínkami účasti dítěte na táboře.
Datum, podpis zákonného zástupce:
Pokyny k přihlášce
►
Rodné číslo je nezbytné k úrazovému pojištění dětí a nebude nikomu jinému poskytnuto.
►
Přihlášku zašlete nascanovanou na mail hlavní vedoucí: SvatavaPtackova@seznam.cz
Případně přihlášku vytiskněte, čitelně vyplňte a celou stránku zašlete v písemné podobě na adresu:
Svatava Ptáčková, Kyjevská 444, 503 41 Hradec Králové 7. Použijte obyčejnou poštu, nedostaneteli do 5 pracovních dnů vyrozumění, informujte se u hlavní vedoucí tábora.
PODMÍNKY ÚČASTI DÍTĚTE NA TÁBOŘE (§ 9 zákona č. 258/2000 Sb.)
►
Dítě je zdravotně způsobilé k účasti na dané akci a nejeví známky akutního onemocnění (například
horečky nebo průjmu).
►
Ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na tábor nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou
infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření.
►
Na tábor můžeme přijmout pouze dítě splňující výše uvedené požadavky.
►
Zdravotní způsobilost dítěte posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě
registruje.
►
Skutečnosti o zdravotní způsobilosti potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte.
Toto potvrzení nesmí být starší než jeden den.
►
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předloží zákonný zástupce při
příjezdu dítěte na tábor.

