Prázdninový letní šachový tábor
KHŠS 2017 – 14. ročník


Letní tábor pro děti se zájmem o šachy, hlavně z šachových oddílů Královéhradeckého kraje, DDM
a školních kroužků, ročníky 2001 – 2009



Již 14. ročník tábora pořádá Šachové sportovní centrum mládeže při Královéhradeckém krajském
šachovém svazu



Místo konání: Krkonoše - Horský hotel Vltava, Na výsluní 194, Strážné, Krkonošský národní park,
www.vltavahotel.com



Termín: Sobota 1.7. 2017 (příjezd 10:00 - 11:00) – neděle 9.7.2017 (odjezd 8:00 – 11:00)



Cena: 3700 Kč, slevy: 800 Kč pro hráče z listiny talentů KHŠS a hráče s uhrazenou sezónní platbou
za soustředění talentů, 500 Kč pro sourozence za každé dítě (slevy nelze sčítat); příplatky 500 Kč
pro nečleny KHŠS



V ceně je zahrnuto ubytování se stravováním 5x denně, pitný režim, náklady na veškeré aktivity v
průběhu tábora, úrazové pojištění dětí

Program tábora




Rozvíjení šachových znalostí (ve skupinách podle výkonnosti)
Sportovní program, hry, 1x celodenní výlet v Krkonošském národním parku
Celotáborová hra bude letos na téma Speciální čarodějnický díl. Kouzelníci a čarodějky, Harry
Potter, Bart Simpson, Gandalf a kouzelné šachy… Letos se máte na co těšit!

Vedení tábora



Hlavní vedoucí: Mgr. Kateřina Krejčová, šachový trenér 2. třídy
Trenéři: Ing. Evžen Gonsior, přední šachový trenér, trenér 1. třídy



RNDr. Martin Petr, velmistr, šachový trenér 2. třídy
Ing. Luboš Roško, mistr FIDE, šachový trenér 2. třídy
Zástupce hl. vedoucí: Mgr. Milan Schwarz, šachový trenér 2. třídy

 Zdravotnické zabezpečení: MUDr. Simona Arientová Ph.D.
V případě většího počtu přihlášených bychom rádi pozvali na tábor také IM Tomáše Krause, trenéra ze
sobotních soustředění KHŠS.
Informace a přihlášky


Kateřina Krejčová, tel. 777 267 961, e-mail: krejcovak@gmail.com





Termín přihlášek do 31. března 2017
Kapacita tábora je 40 dětí
Aktuální informace a informace o minulých ročnících naleznete na internetových stránkách KHŠS
http://khss.chess.cz/?cat=15

K účasti srdečně zve tým trenérů a vedoucích.

POKYNY A INFORMACE K PŘIHLÁŠCE
Přihlášku (ke stažení zde) vyplňte, vytiskněte a celou stránku zašlete do 31. 3. 2017
- podepsanou a nascanovanou na adresu krejcovak@gmail.com
- nebo v písemné podobě na adresu Kateřina Krejčová, Chmelova 466, 500 03, Hradec Králové 3.
Použijte prosím obyčejnou poštu.
Nedostanete-li do 10 pracovních dnů potvrzení o přijetí přihlášky, kontaktujte Kateřinu Krejčovou na
tel. 777 267 961 nebo e-mailem na krejcovak@gmail.com.
Účastnický poplatek 3700,- Kč uhraďte do 30. dubna 2017 na účet KHŠS č. ú. (FIO banka):
2500034513/2010
variabilní číslo je datum narození dítěte ve formátu RRMMDD (příklad: 3. 6. 1993 = 930603).
Na požádání vystavíme fakturu.
Při neuhrazení v termínu bude dítě vyškrtnuto ze seznamu účastníků.
Storno podmínky:
Do 15. 6. 2017 - poplatek 500 Kč
Od 16. 6. do 30. 6. 2017 - poplatek 1000 Kč
Od 1. 7. 2017 - 100% účastnického poplatku
PODMÍNKY ÚČASTI DĚTÍ NA TÁBOŘE
a) Dítě je zdravotně způsobilé k účasti na dané akci.
b) Nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu).
c) Ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na tábor nepřišlo do styku s osobou nemocnou
infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření.
Na tábor můžeme přijmout jen dítě splňující výše uvedené požadavky, obsažené v § 9 zákona č.
258/2000 Sb.
Zdravotní způsobilost dítěte posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě
registruje.
Skutečnosti uvedené výše pod písmeny b) a c) 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.
Kapacita tábora je omezená, proto doporučujeme neodkládat podání přihlášky.
Na přijetí dítěte do tábora není právní nárok. O přijetí bude v přihlášce uvedený zákonný zástupce
informován. Seznam přihlášených zájemců o tábor bude přístupný na webové stránce KHŠS:
http://khss.chess.cz/?cat=15

