
Šachový tábor 2015
(prázdninové soustředění mládeže KTCM ŠSLK)

Soustředění je určeno pro hráče, kteří se účastní mistrovských soutěží (extraliga, 1.liga, krajské 
přebory jednotlivců i družstev ve svých věkových kategorií). Nutnou podmínkou účasti je zvládnutá 
hra s hodinami a zápis partie.

Termín: 30. červen – 8. červenec 2015
Místo: Krásná Lípa

Náplň: šachový program:
šachový trénink, rozbory partií, řešení úloh
účast na turnaji Open České Švýcarsko 
(letos opět bude v rámci turnaje vyhodnocen KP mládeže do 12, 14 a 16 let s postupy na
Mistrovství Čech)
mimošachový program: hry, sport, turistika

Cena: 3000 Kč 
Účastníci s platnou registrací, z oddílů ŠSLK, narození 31.12.2000 a mladší, hradí 
2800 Kč (200 Kč je příspěvek z grantu KTCM). 
Cena zahrnuje ubytování, stravování, startovné na Open České Švýcarsko, šachový 
i nešachový program a tréninkové materiály;
sleva na startovném pro hráče uvedené na FRL podle výše jejich FIDE ELO k 1.7.2015

Sraz: liberečtí (a okolí): v úterý 30.6. v 16:45 před SPŠSE, Masarykova 3, Liberec, odjezd 
v 17:00
Dopravu dětí i zavazadel chceme na cestu tam i zpět zajistit auty.
mimoliberečtí:
v úterý 30.6. v čase mezi 18:30 až 19:00 před ZŠ Krásná Lípa, Školní 10/558

Návrat: liberečtí (a okolí): ve středu 8.7. cca v 16:00 před SPŠSE
mimoliberečtí: děti si můžete vyzvednout ve středu 8.7. mezi 14:30 až 15:00 před ZŠ 
Krásná Lípa nebo podle domluvy

Přihlášení obdrží podrobné pokyny k pobytu.

Ubytování: v ZŠ Krásná Lípa (vlastní karimatky a spacáky)
Stravování: jídelna MŠ a ZŠ (v minulých čtyřech letech mělo stravování velký úspěch)

Přihlášky: do 12. června (e-mailem ivan.kopal@seznam.cz nebo (liberečtí) odevzdat na kroužku)

Pořadatel: TJ Desko Liberec, IČ 46747231
(Na akci lze čerpat příspěvek z FKSP na rekreaci – fakturu vystavíme na základě 
objednávky od zaměstnavatele.)

Platba: do 14. června na účet TJ Desko: Česká spořitelna, č.ú. 983622379 / 0800
nebo hotově na kroužku
při platbě uveďte variabilní symbol, který obdržíte na přihlášce            VS  …

Storno poplatky: 50 % z ceny při zrušení účasti od 15.6.
prokazatelné náklady, minimálně však 50 % z poměrné části zbývajících
dní při předčasném odjezdu z tábora ze zdravotních důvodů

I. Kopal

mailto:ivan.kopal@seznam.cz


TJ Desko Liberec

Přihláška na letní šachové soustředění

Místo:   30.6. – 8.7.2015     Krásná Lípa Variabilní symbol:               .     .     .
(zde prosím opište přidělený VS)

Jméno:   ……………………..…..…………    Příjmení:     ………………………..….……………. 

Datum narození:  ………………….

Adresa:   …………………………………………..……………………………..  PSČ:  ………..…..

Spojení na rodiče v době soustředění:          tel. byt:  …………………………..

mobil:  matka: ……………………………     otec: ……………………………

e-mailové spojení na rodiče: ……………………………….………………………………………….

Podpis rodičů:   …………………………………………
 

Při platbě převodním příkazem uveďte variabilní symbol !!
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