
Šachová škola pat a mat, z.s. Mšeno pořádá 

1.běh 

LETNÍHO  ŠACHOVÉHO  TÁBORA  ‚Harrachov - Studenov 2018‘ 

Zveme Vás na 21.ročník šachového  tábora. Pořadatelem je Šachová škola pat a mat, z.s., Zahradní 275, 27735 

Mšeno (dříve Občanské sdružení pat a mat Neratovice), IČO: 26558319. Místem konání je turistická chata Studenov. Cha-

ta se nachází na vrcholu hory Studená, mezi Harrachovem a Rokytnicí n./J. Území spadá do národního parku KRNAP.   

Tábor je určen výhradně pro šachisty ve věku 6 – 12 let všech výkonnostních skupin. Nešachisty a věkově starší  děti 

vezmeme jen ve výjimečných případech (sourozenci...). Kapacita tábora je 50 účastníků. Přihlášeným účastníkům tábora 

rozešleme koncem černa emailem bližší pokyny. Vše naleznete též na www.sachovytabor.cz  

 

Kdy:  20.7. – 29.7.2018 (pátek - neděle) 

Pošt.adresa: Chata Studenov, P.O.BOX 38, 512 46 Harrachov www.chatastudenov.cz  

Ubytování: 4, 6 a 8 lůžkové pokoje, vše v jedné budově  

Stravování: 5 x denně, pití po celý den  20.7. večeře – 29.7.oběd 

Doprava: Individuální nebo po dohodě s vedoucími jednotlivých kroužků. 

  Sraz na parkovišti u lanovky Harrachov-Rýžoviště v pátek 20.7. v 17:00 hod. 

Program: - Dopolední šachový trénink ve skupinách + šachový turnaj (první dvě výkonnostní skupiny           

    se zápočtem na ELO ČR). 

  - Sportovní hry, výlety do okolí, lanovka, koupání, harrachovská muzea, celodenní túra, pro  

  cyklisty upraven program s využitím kol. V jednání je i výlet do polského akvaparku. 

  Odpolední část je řešena nabídkou více programů (skupiny) s dobrovolným výběrem.  

S sebou: Věci osobní hygieny, sportovní oblečení, průkazku zdravotní pojišťovny (kopie), potvrzení  

od lékaře (platné 1 rok), potvrzení o bezinfekčnosti (obdržíte v pokynech), zápisník + psací 

potřeby na šachovou výuku, svítilnu (baterku). Průkaz totožnosti (Polsko). Fyzicky zdatní  

si mohou vzít horské nebo treckingové kolo.  

Cena:  3.500,-Kč pro přihlášené do 1.6.2018, pro později přihlášené (jen v případě volné kapacity)  

  3.700,-Kč.  

Cena zahrnuje ubytování, stravu, lektory, ceny do soutěží, táborové triko, vstupy, jízdné  

  na lanovce, akvapark Polsko (pokud se podaří zajistit cenově dostupného dopravce).   

Úhrada: Do 15.6.2018 na účet pořadatele: 262379030/0300, var.symbol = datum narození dítěte              

ve tvaru (RRMMDD). Požadavky na fakturu pro zaměstnavatele nahlaste zároveň              

s přihláškou. Uveďte IČO, adresu a přesný název organizace (příjemce faktury). 

Informace: Bližší informace získáte u R.Burdy, mobil: 608 965 932,  

email: roman.burda@quick.cz (upřednostňuji emailový kontakt) 

Storno:  Při odřeknutí účasti po 1.6.2018 je nutné zajistit náhradu, jinak si pořadatel odečte z Vaší  

  úhrady vzniklé náklady (max. 1.600Kč). Majiteli hradíme paušální cenu za použití objektu. 

 
Přihlášku zašlete do 1.6.2018  na adresu: Roman Burda, Zahradní 275, 27735 Mšeno. Lze zaslat též emailem.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přihláška na 1.běh (20.- 29.7.) letního šachového tábora ‚Harrachov-Studenov 2018‘ 

 
Jméno a příjmení ..................................................................………………....... datum narození:....................................…. 

 

Adresa: .....................................................................................………………... telefon rodiče: ...... ............................…… 

     

email pro zasílání informací:………………………………………...........…….  povezu kolo:     ANO       NE 

 

Zdravotní problémy (zvláštní požadaky):...................................................................................... ......................……………… 

 

Požadavek na spolubydlící: ……………...........................………………………...... Výška dítěte (vel.trika): ........................ 

 

Šachové údaje (vyplní jen aktivní hráči): oddíl …………………………………trenér: …...………….…….…..….………. 

 

Jméno a příjmení zák. zástupce: ......................................……... Podpis......... ................………..........Datum:………………... 

                        (neplatí pro emailovou přihlášku) 

 

Podpisem nebo odesláním přihlášky na email roman.burda@quick.cz se účast přihlášeného dítěte stává 

závaznou a zavazuji se uhradit storno poplatek při neúčasti dítěte.  Odesláním přihlášky uděluji souhlas  
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