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Palučinská šachová škola vás zve na jubilejní

LETNÍ
ŠACHOVÝ TÁBOR
TERMÍN

26.7.
do 9.8.
od

2020

Kamarádi
Šachy
Tradice
Celotáborová hra
Příroda
Sport

PRO

MÍSTO

Tábor dětí a mládeže
„Ráj“, Kunčice, 56151
Letohrad
www.rajletohrad.cz

HL. VEDOUCÍ

Dívky a chlapce od 7 do 17 let se
zájmem o zdokonalení se v šachu

Veronika
Táborská

POŘÁDÁ
zapsaný spolek

Palučinská šachová škola, z. s.,
Jateční 1458/17, 170 00 Praha 7
www.sachovepaluciny.cz

TERMÍN

26.7.
do 9.8.
od

2020

PŘIHLÁŠKY

Na dotazy odpovídáme na e-mailové adrese

info@sachovepaluciny.cz

do 31. 5. 2020 prostřednictvím webových stránek

DOPRAVA

Na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce budou do pěti pracovních dnů zaslány informace o platbě a pobytu. Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášku odmítnout. V případě, že
úhrada za tábor nebude připsána na účet PŠŠ do 31. 5. 2020, pořadatel má právo dát
přednost jinému zájemci.

Individuální,
v případě zájmu je
možné domluvit
spolujízdu na
našem Facebooku.

CENA

SPORTY

5 900 Kč

(Při platbě do 31. 3. 2020 sleva 500 Kč) a zahrnuje:

ubytování
stravování 5× denně

pitný režim
ceny do turnajů

náklady na aktivity
v průběhu tábora

Hromadnou platbu za více účastníků je vhodné sdělit v přihlášce.
Hradí-li pobyt zaměstnavatel rodiče dítěte, zašle objednávku na adresu
organizátora a obratem obdrží fakturu.

Storno poplatek: do 31. 5. 2020 = 500 Kč
po 31. 5. 2020 = 50 % ze zaplacené ceny

ŠACHY
Palučinský pohár
uzavřené turnaje hrané na 7 kol, tempo hry 1 hodina 30 minut + 30 sekund za každý
provedený tah, zápočet na Elo ČR, skupiny s nejvyšším průměrným ratingem i na Elo FIDE
otevřený turnaj na 13 kol, tempo hry pomalejší rapidové, zápočet na Rapid Elo ČR
skupiny budou určeny podle výsledků rozřazovacího rapidového turnaje hraného
druhý den tábora

Rozbory partií Palučinského poháru – ihned po jejich sehrání
Přednášky – garantováno minimálně 5 x 1 hodina, skupiny dle výkonnosti

fotbal
volejbal
přehazovaná
ringo

VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY
venkovní bazén
nejrůznější hry v lese
deskové hry
táborák
diskotéka
výlet a další

CELOTÁBOROVÁ HRA
Letos se můžete těšit na
tradiční celotáborové hry.
Jubilejní 40. ročník se zapíše do dějin
Palučinské šachové školy. Jaký tým
bude letos z osmi sestavených ten
nejlepší?

Memoriál Petra Macha – turnaj v bleskovém šachu hraný švýcarským systémem, otevřený pro

účastníky, vedoucí i návštěvy

Palučinský Cup – turnaj v bleskovém šachu hraný vyřazovacím systémem pavouka, otevřený pro
zájemce z řad účastníků
Řešitelská soutěž a mnoho nejrůznějších šachových her

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic.

