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Palučinská šachová škola vás zve na

LETNÍ
ŠACHOVÝ TÁBOR
TERMÍN

24. 7.
do 7. 8.
od

2022

www.sachovepaluciny.cz

Kamarádi
Šachy
Tradice
Celotáborová hra
Příroda
Sport

TERMÍN

PRO

MÍSTO

24. 7.
do 7. 8.

Tábor dětí a mládeže
„Ráj“, Kunčice, 56151
Letohrad

od

2022

www.rajletohrad.cz

Dívky a chlapce od 7 do 17
let se zájmem o zdokonalení
se v šachu
HL. VEDOUCÍ

Veronika Táborská

POŘÁDÁ

Palučinská šachová škola, z. s.
Jateční 1458/17, 170 00 Praha 7

Na dotazy odpovídáme na e-mailové adrese

www.sachovepaluciny.cz
PŘIHLÁŠKY

do 31. 5. 2022

info@sachovepaluciny.cz

přihláška na www.sachovepaluciny.cz

Přihláška je platná po uhrazení celé částky. Potřebujete-li platbu rozložit do více měsíců, neváhejte
nás kontaktovat.
Zaručujeme přijetí prvním 128 závazně přihlášeným.

Platbu zašlete na č. ú. 198125238/0600

CENA

6 400 Kč

ubytování
stravování 5× denně

(Při platbě do 31. 3. 2022 sleva 500 Kč) a zahrnuje:
pitný režim
ceny do turnajů

náklady na aktivity
v průběhu tábora

V případě hromadných přihlášek sourozenců nabízíme slevu 300 Kč na každé další přihlášené dítě. Tedy
první 6 400 (5 900), druhé 6 100 (5 600), třetí 5 800 (5 300) atd. Hromadnou platbu za více účastníků je
vhodné sdělit v přihlášce. Hradí-li pobyt zaměstnavatel rodiče dítěte, zašle objednávku na adresu
organizátora a obratem obdrží fakturu.

Storno poplatek: do 31. 5. 2022 = 500 Kč
po 31. 5. 2022 = 2 500 Kč
DOPRAVA
Individuální,
v případě zájmu je
možné domluvit
spolujízdu na
našem Facebooku.

SPORTY
fotbal
volejbal
přehazovaná
ringoště
a další...

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
venkovní bazén
nejrůznější hry v lese
deskové hry
táborák
diskotéka
výlet a další

ŠACHY
Palučinský pohár
uzavřené turnaje hrané na 7 kol, tempo hry 1 hodina 30 minut + 30 sekund za každý
provedený tah, zápočet na Elo ČR
otevřený turnaj na 13 kol, tempo hry pomalejší rapidové, zápočet na Rapid Elo ČR
skupiny budou určeny podle výsledků rozřazovacího rapidového turnaje,
hraného druhý den tábora

Rozbory partií Palučinského poháru – ihned po jejich sehrání
Přednášky – garantováno minimálně 7 x 1 hodina, skupiny dle výkonnosti
Memoriál Petra Macha – turnaj v bleskovém šachu hraný švýcarským systémem, otevřený pro

účastníky, vedoucí i návštěvy

Palučinský Cup – turnaj v bleskovém šachu hraný vyřazovacím systémem pavouka, otevřený pro
zájemce z řad účastníků
Řešitelská soutěž a mnoho nejrůznějších šachových her

Pokud by tábor musel být zrušen,
bude účastníkům vrácena plná cena.

CELOTÁBOROVÁ HRA
Tentokrát se po mnoha letech naše
celotáborová hra vrátí k LARPu. Ve
světě plném kouzel, draků, elfů,
trpaslíků a dalších magických tvorů
se spolu vydáme na cestu za dobrodružstvím, na níž budeme čelit
nebezpečným nástrahám. Každý se
bude moci připojit k jednomu z
mocných řádů, kde bude cvičit a
zdokonalovat své schopnosti, aby byl
připraven na jakékoliv výzvy, kterým
bude vystaven. Království Qamor už
na vás čeká!
A co je to vlastně LARP? Volně přeloženo „hraní si na hrdiny.” Každý si
tedy vytvoří svoji vlastní postavu, za
kterou potom v našem smyšleném
světě hraje, plní náročné úkoly, těžké
výzvy a nebo si jenom povídá s jinými
stvořeními v tomto světě.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic.

