
Bližší informace o šachové škole ŠŠPM Lipky HK a šachovém táboru najdete na našich webových stránkách: 
www.sspmlipkyhk.wgz.cz nebo www.sspmlipkyhk.cz 

 

 
 

pořádá 
 

Letní šachový tábor 2016 
 

S  Prázdninový tábor pro děti se zájmem o šach 

S  Pořádá Šachová škola pro mládež Lipky, Hradec Králové 

S  Krkonoše – Janské Lázně, Penzion Chata Lovrana, www.lovrana.cz 

S  Neděle 14. srpna 2016 – sobota 20. srpna 2016 

S  Cena 2 600,- Kč 

S  V ceně je zahrnuto ubytování se stravováním 5x denně, pitný režim, náklady na veškeré 

 aktivity v průběhu tábora, úrazové pojištění dětí 
 

Program tábora 
S  Rozvíjení šachových dovedností (ve skupinách podle výkonnosti) 

S  Sport, hry, anglický jazyk, keramická dílna, turistické výlety do okolí, další zájmové  

 aktivity 
 

Vedení tábora 
S  Hlavní vedoucí a zdravotnické zabezpečení: Mgr. Svatava Ptáčková 

S  Trenéři a vedoucí: FM Luboš Roško, FM Tomáš Kraus, WFM Nataša Richterová,  

KMž Kateřina Vlčková, KM Tomáš Ptáček a Vadim Kablukov 
 

Informace a přihlášky 
S  Mgr. Svatava Ptáčková, tel. 731 78 22 33 

S  E-mail: SvatavaPtackova@seznam.cz, sspmlipkyhk@seznam.cz 

S  Termín přihlášek do 30. dubna 2016  

S  Poplatek za účast na táboře 2 600,- Kč uhraďte do 31. května 2016 na účet ŠŠPM Lipky 

HK, spolek č. ú. (FIO banka):  403417417/2010 variabilní číslo je datum narození dítěte ve 
formátu DDMMRRRR. Na požádání vystavíme fakturu.  

S  Storno poplatky: do 15.7. 2016 činí 600,- Kč, poté 1 600,- Kč. V případě doložení nemoci dítěte 

způsobující nenastoupení na tábor bude řešeno individuálně.  
 

Pokyny k přihlášce 
 

Přihlášku vytiskněte, čitelně vyplňte a celou stránku zašlete do 30. 4. 2016 v písemné podobě 
(nutné) na adresu: Svatava Ptáčková, Kyjevská 444, 503 41 Hradec Králové 7  
 

S  Použijte obyčejnou poštu, nedostanete-li do 5 pracovních dnů vyrozumění, informujte se 
na tel. 731 78 22 33  nebo e-mailem na  SvatavaPtackova@seznam.cz.  

S  Rodné číslo je nutné k úrazovému pojištění dětí a nebude nikomu jinému poskytnuto. 
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Letní šachový tábor 2016  
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:  

 

PODMÍNKY ÚČASTI DÍTĚTE NA TÁBOŘE  (§ 9 zákona č. 258/2000 Sb.) 
 

S  Dítě je zdravotně způsobilé k účasti na dané akci. 
S  Nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu). 
S  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. 

S  Na tábor můžeme přijmout jen dítě splňující výše uvedené požadavky.  
S  Zdravotní způsobilost dítěte posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a 

dorost, který dítě registruje. 
S  Skutečnosti o zdravotní způsobilosti potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce 

dítěte. Toto potvrzení nesmí být starší než jeden den. 
S  Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předloží zákonný zástupce 

při příjezdu dítěte do tábora.  
                                                      

                                          
 


