
 

Opravené propozice 3.běh – datum opravy 1.8.2018 

 

3.běh neboli VÝběh pořádaný jako 

LETNÍ ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ ‚Harrachov - Studenov 2018‘ 
 

 

Akce je určena výhradně pro účastníky minulých studenovských šachových táborů. Věková podmínka 

15+ let. Nezletilci uvedou do přihlášky zletilý doprovod nebo zodpovídající osobu (nemusí být přítom-

na během  konání akce).  
 

Kdy:  3.8. – 12.8.2018 (pátek – neděle) 

  Nástup (příjezd) 3.8. 17hod., opuštění chaty 12.8. do 12hod.  

 
Pošt.adresa: Šachová škola pat a mat – Chata Studenov, jméno juniora, Studenov 9, 512 44 Rokytnice nad 

Jizerou.  

 

Ubytování: Chata Hájenka, vícelůžkové pokoje se budou obsazovat max. Na 50% jejich kapacity. 

                          První noc bude náročnější, k dispozici je jen jeden desetilůžkový pokoj. Od soboty už to  

                          bude „Interhotel“. 

 

Stravování: Na chatě Studenov, plná penze, pití -NEALKO  po celý den  3.8. večeře – 12.8.oběd 

 

Doprava: Individuální, příjezd k chatě jen přes Rokytnici, placená povolenka 100Kč/pobyt. 

  Nebo po domluvě s pořadatelem zajištěna z Harrachova. 

                          Při individuální dopravě je třeba nejpozději 5 dní před konáním akce zaslat na email pořadatele 

                          značku a typ vozidla, registrační značku a číslo velkého technického průkazu. 

 

Program: - dopolední šachový program  

  - odpolední individuální program nebo nepovinná účast v organizovaném odpoledním programu  

 
Cena:  celý pobyt, nebo min. 7 nocí    400Kč/noc 

  kratší pobyt od 2 nocí ….....     450Kč/noc 

                          kratší pobyt 1 noc................     500Kč/noc 

  Cena zahrnuje ubytování+stravu, nápoje po celý den (šťáva,káva,čaj), startovné do turnaje. 

 
Úhrada: Hotově na místě nebo na účet pořadatele: 262379030/0300, var.symbol = datum narození 

účastníka ve tvaru (RRMMDD).  

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

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

Přihláška na šachové soustředění (3.  –  12.8.)  ‚Harrachov-Studenov 2018‘ 

 
Jméno a příjmení ..................................................................……………….... ... datum nar.:....................................…. 

 

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

     

email pro zasílání informací:………………………………………...........…….   

 

Jméno doprovodu nebo, zák. zástupce (jen u nezletilých): …................................................................... ................................. 

 

Tel. + email na doprovod nebo zák. zástupce( jen u nezletilých)............................................................................................... 

 

Požadavek na spolubydlící: ……………...........................………………………......................................................... ......... 

 

Mám  /   nemám           zájem hrát šachový turnaj se zápočtem na LOK ČR (nehodící škrtnout) 

 

Budu  / nebudu             potřebovat zajistit povolenku pro vjezd soukromým vozidlem k chatě  (nehodící škrtnout) 

 

Budu  /  nebudu            potřebovat zajistit dopravu z Harrachova      (nehodící škrtnout)   

 

Vezu  /  nevezu              jízdní kolo   (nehodící škrtnout) 

 

Zúčastním se celého pobytu / zůčastním se jen těchto dní:_____________________________________________  

 

Vypočtená cena: ________________________________ 

 

Způsob úhrady: _________________________________  

 

Podpis účastníka nebo doprovodu........................................................................………...................  Datum:………………... 

                        (neplatí pro emailovou přihlášku) 

 

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

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