VIII. LETNÍ ŠACHOVÝ TÁBOR STŘÍBRNÝ POTOK 2018
Šachový klub Spartak Chodov pořádá již osmý ročník letního šachového tábora, tentokrát v novém
prostředí na Stříbrné u Kraslic. Tábor je určen pro šachisty i pro děti se zájmem o šachy, které se chtějí této hře
naučit. Vedle šachového programu (přednášky, řešitelské soutěže, turnaje) bude organizováno další sportovní a
společenské vyžití.
Děti se mohou těšit rovněž na šachová klání v rámci připravovaných turnajů a na plno zajímavých
zážitků, neboť letošní tábor se ponese v duchu hesla: „Poklad na Stříbrném potoce“. Čeká nás výroba totemu,
souboje bledých a rudých tváří, skalpování a hledání pokladu.
Termín:

4.8. – 11.8.2018

(sobota – sobota). Nástup do 10:30 hodin, odjezd do 11:00 hodin

Adresa:

Chata Stříbrný potok, 358 01 Stříbrná u Kraslic (www.ceskehory.cz/stribrnypotok)

Ubytování:

4 až 5 ti lůžkové pokoje

Stravování:

celodenní (snídaně, svačina, oběd, svačina a večeře) + pití po celý den. Zahájení obědem,
ukončení snídaní

Doprava:

individuální

Cena:

3.700,- Kč zahrnuje ubytování, celodenní stravování, pitný režim, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti, lektorné, ceny do soutěží, zápočty na ELO a další drobné výdaje.

Slevy:

Členové pořádajícího oddílu mají slevu ve výši 700,- Kč, účastníci loňského tábora mají
slevu ve výši 200,- Kč. Slevy se nesčítají.

Úhrada:

Záloha ve výši 1.500,- Kč je splatná do 10. 3. 2018 na účet pořadatele: 2500251016/2010,
variabilní symbol = 1510602, specifický symbol ve formátu RRMMDD (rok, měsíc a den
narození dítěte). Doplatek je splatný do 30. 6. 2018 na stejném účtu a VS.

Informace:

Bližší informace získáte u Marcela Vlasáka na tel. 602 478 792.
e-mail: sachychodov@seznam.cz (upřednostňuji emailový kontakt)

Vedoucí:

Marcel Vlasák

Trenéři:

předběžně Lukáš Vlasák, Miloš Hüttner, Přemysl Stuška a Marcel Vlasák
Zajištěn rovněž pedagogický doprovod a zdravotník.

Nezapomeňte:

Věci osobní hygieny, přezůvky, sportovní oblečení, průkazku zdravotní pojišťovny (stačí
kopie), potvrzení od lékaře!, potvrzení o bezinfekčnosti, zápisník + psací potřeby na
šachovou výuku, svítilnu (baterku), batoh, vhodné boty do přírody (nepromokavá obuv),
pláštěnka, lahev na pití, plavky, přiměřené kapesné.

Upozornění:

Při odřeknutí účasti po 30. 6. 2018 je nutné zajistit náhradu, jinak si pořadatel odečte
z Vaší úhrady vzniklé náklady dle stornopoplatků stanovených ubytovatelem

Na stránkách našeho oddílu www.sachychodov.cz naleznete informace k předchozím ročníkům

