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„1978-2011: 33 let pořádání šachových táborů naším oddílem“
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34. LETNÍ ŠACHOVÝ TÁBOR 2011

Doksy  

čtvrtek 30.6. – úterý 12.7. 2011


  	33 let již pořádá náš oddíl šachové tábory nejen pro své členy. Vloni jsme se vrátili do míst, kde naše krásná tradiční akce na konci sedmdesátých let vznikala, do nádherného sportovního areálu s dnešním názvem „Termit“,  který leží u Doks, na dohled hradu Bezdězu, s krásným okolím.

	Zveme všechny mladé zájemce o šachovou hru, ročníků 1996-2003. V programu kombinujeme šachovou přípravu se všestranným rekreačním sportováním. V prostorném objektu budeme ubytování v jednoposchoďové budově ve 3-5 lůžkových pokojích. Kromě přírodních ploch na sporty je zde hřiště na přehazovanou, volejbal či tenis s umělým povrchem, umělohmotné hřiště s mantinely a hokejovými brankami na florbal či fotbal, beatch-volejbalové hřiště, malá dětská lezecká stěna (2,80m), provazová prolézačka a vlastní malý bazének. 
	Mezi areálem, který se nachází na okraji Doks a Hradem Bezdězem je les v délce a šířce cca 6 km s cyklostezkami a možností nejrůznějších her včetně orientačních závodů.

Ubytování:	1 poschoďová budova, 3-5 lůžkové pokoje. 

Stravování:	5x denně, po celý den od čtvrteční večeře do úterního oběda a svačiny na cestu.
Po celé dny zajištěny nápoje (šťáva, čaj i džusy), snídaně švédské stoly.

Doprava:	Možno využít společný autobus (sraz v 17. hodin u DDM v ÚL) nebo v místě v 18.30-19.30 hod. 
			
Program:	Šachový -  Šachová příprava, turnaje, soutěže, ve skupinách dle věku a schopností účastníků.  	
Sport. rekreační – sporty nejrůznějšího druhu; fotbal, florbal, (beach) - volejbal, přehazovaná, míčové hry, koupání, hry v lese, orientační závody, oblíbená tradiční  bojová hra a celotáborová olympiáda. 
V programu dále diskotéky a táboráky s kytarou a opékáním buřtů.
Účast:	Přihlásit se mohou mladí šachisté ročníků 1996-2003
 		Přihlásit můžete i své sourozence ročníků 1996-2003	


Pokyny k odjezdu :   Vydáme do 15.5. 2011. Budou obsahovat upřesňující pokyny k cestě a pobytu,   upozornění na věci, které netřeba zapomenout, prohlášení k vyplnění  rodičů o aktuálním zdravotním stavu, léků, bezinfekčnost, atp.
	
Přihlášky:	Do  15. 04. 2011  na adr.: Pavel Chrz, Moskevská 3, 400 01 Ústí n.L. nebo elektronicky pavel.chrz@chessul.org (předmět „tábor2011“) nebo ponechte v DDM u trenéra Františka Nováka.

Cena:	 3.950 Kč za účastníka a pobyt.
              	Přispíváme svým členům po 200 Kč (zaplacené příspěvky do června 2011 v šachovém oddíle v DDM). Členové klubu tedy zaplatí  3.750 Kč.
V ceně je ubytování, 5x denně stravování, (od večeře 30.6. do oběda s balíčkem na cestu 12.7.), snídaně „kontinentální“, nápoje po celý den, doprava, výlety (vstupy, jízdné), pojištění a další. Všichni účastníci obdrží zdarma malý dárek navíc – CD táborových fotografií, společné foto 18x13 cm.
  
Platby:	a)  Převodním příkazem na č.účtu Domu dětí a mládeže: 3737411/0710,  var.symbol 1900002 a do poznámky uveďte jméno, příjmení dítěte. 
b) U hospodářky paní Babické nebo paní Čermákové (475214458, 475210861) v kanceláři DDM, W.Churchilla  v hotovosti. Rovněž se zde můžete v předstihu dohodnout na faktuře, bude-li přispívat váš zaměstnavatel (uveďte datum nar. dítěte pro var.sy. faktury). 
    	Platby do 30.4.   v plné výši nebo jen 1000 Kč zálohu a zbývající částku  do 30.5.       
V případě, že nemůžete dodržet termín úhrad nebo se přihlášené dítě nebude moci zúčastnit, informujte prosím neprodleně hlavního vedoucího tábora ohledně  dohody o dalším postupu.
                       
O Vaše děti se postarají a pestrý program připraví zkušený kolektiv trenérů a vedoucích pod vedením Pavla Chrze (hlavní vedoucí na táborech od roku 1995) a Ing. Emila Vlasáka (vedoucím na táborech  již od roku 1979). Nešachovou skupinu bude vést opět Věra Soukupová a zdravotnicí bude, stejně jako minulá léta, Jana Jírková.

V Ústí n.L. 10.03. 2011
					Pavel Chrz, hlavní vedoucí tábora
tel: 602139998, 608220382
pavel.chrz@chessul.org 
		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. ročník Šachového festivalu Ústí nad Labem 2011
Dům kultury 6.-8.5. 2011
deset turnajů dle věku a výkonnosti
z turnajů : 
pátek 6.5.  od 16.hod. KP v bleskovém šachu juniorů (1991 a ml.) – o postup na MČR.		pátek  6.5. od 17.hodin turnaj neregistrovaných (též pro rodiče mladých šachistů).	
sobota 7.5. turnaj začátečníků (jen začátečníci, žáci/yně bez VT a nar. 2001 a ml.)
	sobota 7.5. až neděle 8.5. turnaj žáků (žáci/yně nar. 1996 a ml.).	
	pátek-neděle:  Rapid (G-P ČR), otevř. KP v bleskovém šachu dospělých, veteráni, ZTP.	

Nadstandardní ceny v turnaji žáků, 1. cena notebook.

Ceny do turnajů žáků sponzoruje Pavel Chrz, odborný finanční poradce v oblasti hypoték, úvěrů, pojištěn,úvěrů  pro opravy panelové výstavby.
 tel: 608 220382, 602139998, email: pavel.chrz@volny.cz  

Propozice festivalu na stránkách ŠK Spartak Ústí n.L.  www.chessul.org  od 25.3.2011.



Dům dětí a mládeže Ústí n.L. a ŠK Spartak Ústí n. L.
                
LETNÍ  ŠACHOVÝ TÁBOR
DOKSY
30.6. (čtvrtek) -12.7. (úterý) 2011

p ř i h l á š k a 


Jméno, příjmení :   .............................................................................................................................……………..


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


Rodné číslo        :  .................................................... Zdravotní pojišťovna : .........................................................  


Telefon              : byt ................................  zaměst. otec ...............................…..  matka.......................………….


e-mail	            : otec : ………………………………………. matka : …………………………………………		

Sebou jízdní kolo   :   	ano – ne  	(alespoň předběžně)  



Zdravotní stav :


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................

Termín odevzdání přihlášek : 15.04. 2011 na adr.: Pavel Chrz, Moskevská 5, 400 01 Ústí n.L.  nebo emailem: pavel.chrz@chessul.org , případně při tréninku.
Poplatek do 30.4.  v celé výši nebo jen záloha  1.000 Kč a doplatek  do 30.5.
Číslo účtu Domu dětí a mládeže v Ústí n.L. : 3737411/0710,  var.symbol 1900002 a do poznámky uveďte jméno, příjmení dítěte.



     V Ústí n.L.  dne 					
								..................................................
									podpis rodičů

  V případě, že Vám bude přispívat odborová organizace dohodněte se v dostatečném předstihu s paní Čermákovou nebo paní Babickou, hospodářkami DDM, na faktuře, tak aby mohla být splatná k výše uvedenému termínu - tel. kancelář hospodářek  475214458, tel. DDM  475210861.

