Nadace Mariánská a ŠK Baník Příbram pořádá

13.ročník
LETNÍHO ŠACHOVÉHO TÁBORA Mariánská dáma 2019
Dovolujeme si Vás pozvat na třináctý letní šachový tábor v Mariánské. Připravte se na ideální podmínky pro šachy
– klid uprostřed nádherné krušnohorské přírody v nadmořské výšce nad 850 m. Červených krvinek se tedy bude tvořit dost
a okysličování hlavního šachistického nástroje tak bude zajištěno.
Pro účast není nutné být zkušeným šachistou, důležitý je zápal pro hru, začátečníci jsou vítáni. Pro šachovou výuku
a turnaj budou účastníci rozděleni dle své úrovně. Tábor je určen pro děti ve věku 6-17 let, kterým umožní zlepšit se
v královské hře a poskytne mnoho sportovního vyžití.

Kdy:
Pošt.adresa:
Internetová adresa:
Ubytování:
Stravování:
Doprava:
Program dne:
Aktivity:

Vedoucí:
Cena:
Úhrada:

Informace:
Upozornění:

20.-27.7.2019 (sobota–sobota). Nástup do 12:00, odjezd do 11:00
Horská Chata Na sluníčku, Mariánská u Jáchymova 8, 362 51 Jáchymov
www.horyakola.cz. Více o táboře a uplynulých ročnících v sekci „akce“
2 až 10 ti lůžkové pokoje, vše v jedné budově
5 x denně, pití po celý den
Zahájení obědem, ukončení snídaní
individuální-Sraz v Mariánské v sobotu do 12:00 hod.
snídaně, dopolední šachový trénink + šachový turnaj, oběd, večeře,
sportovní hry a hry v přírodě, výlety do okolí, simultánka s trenéry, koupání v místě,
šachové přednášky,
S sebou: Věci osobní hygieny, přezůvky, sportovní oblečení, plavky, pingpongová pálka a
míčky, průkazku zdravotní pojišťovny (kopie), potvrzení od lékaře (platné 1 rok), potvrzení
o bezinfekčnosti, souhlas zákonného zástupce, zápisník + psací potřeby na šachovou
výuku, svítilnu (baterku), batoh, sportovní obuv, pláštěnka, šátek, šicí potřeby, lahev na pití
Michal Bodický – Příbram, šachoví instruktoři: Michal Bodický, Karel Beneš
Instruktoři: Jakub Zázvorka, František Sentenský ml., zdravotník: MUDr. K. Beneš
3090,- Kč, zahrnuje ubytování, stravu, lektory, ceny do soutěží, veškeré vstupy.
Do 30.5.2019 Na účet pořadatele: 196617351/0600, var.symbol = rodné číslo dítěte (bez
lomítka). Požadavky na fakturu nahlaste zároveň s přihláškou. Uveďte adresu
organizace a adresu příjemce faktury.
Bližší informace František Sentenský, tel. 602 833 244 a Michal Bodický, tel. 737 151 366
Email: m.bodicky@email.cz a marianska@horyakola.cz
(upřednostňujeme emailový kontakt)
Při odřeknutí účasti po 15.6.2019 je nutné zajistit náhradu, jinak si pořadatel
odečte z Vaší úhrady vzniklé náklady dle stornopoplatků uvedených na webu ubytovatele
Přihlášku zašlete do 31.5.2019 na adresu: František Sentenský, Budovatelů 135, 261 01
Příbram VIII nebo emailem marianska@horyakola.cz a m.bodicky@email.cz. Pozdější
přihlášky nejprve konzultujte telefonicky

Přihláška na 13.ročník (20.7.-27.7.) letního šachového tábora Mariánská dáma 2019
Jméno a příjmení ..................................................................………………....... r.číslo:.................... ...../...........……………..
Adresa: .....................................................................................………………... telefon: ..................................………………
email: ………………………………………………………. zdravotní pojišťovna …………………………………………..
Zdravotní problémy (zvláštní požadavky):..........................................................................................................………………
Požadavek na ubytování (jména spolubydlících) ………………………………………………… ……………………………
Šachové údaje (vyplní jen aktivní hráči): oddíl …………………………………………….……. VT/ELO ……..….…........
Jméno a příjmení rodičů: ......................................……... Podpis.........................………................... Da tum:………………...
(neplatí pro emailovou přihlášku)

