Brněnská šachová škola a Agentura 64 Grygov
pořádají

Taktéž dává souhlas s pořízením jeho fotografií a videí, jejich uchování a prezentaci pro
potřeby pořadatele.
Originál lékařského potvrzení (viz níže) nutno odevzdat při nástupu na tábor.
Do 15.6. Vám zašleme podrobnější informace.

Letní tábor pro
talentované
šachisty

Upozorňujeme, že počet účastníků je omezen, proto kdo dřív přijde …
Příručka: Každý účastník obdrží šachovou příručku.
Storno poplatky: více než 20 dní před táborem 1000 Kč, 7-20 dní před táborem 1500 Kč,
3-6 dnů před táborem 2000 Kč, méně než 3 dny před táborem 3000 Kč

Lékařské potvrzení

Právo účasti: šachisté ve věku 8 – 16 let (mladší případně po individuální domluvě)
Termín: 29. 6. - 7. 7. 2019
Ubytování: v budově – nutný vlastní spací pytel
Místo: Vzdělávací a výcvikové středisko Domašov nad Bystřicí (nedaleko Olomouce)

Potvrzuji, že ……………………………………………………………………………….

Příjezd: mezi 16.00 – 19.00
Návrat: bude upřesněn

datum narození …..……………………………….

S sebou: kartu ZP, oblečení a přezutí do místnosti, oblečení a obutí do přírody, pokrývku

je schopen – schopna zúčastnit se letního tábora.

hlavy, hygienické potřeby, opalovací krém, psací potřeby, přiměřené kapesné, …

Upozornění lékaře na:

Program: a) šachový – přednášky, řešitelská soutěž, simultánky, šachové kvízy, …
b) nešachový: sport, hry a soutěže, turistika, ….

………………………………………………………………………………………………

Trenérské zajištění: GM Marek Vokáč, IM Richard Biolek ml., IM Richard Biolek st.,
Stanislav Stárek + překvapení
Vedoucí tábora: IM Richard Biolek st.

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………..

Cena: 5 599 Kč - platbu možno provést na účet 196333615/0300 (var. symbol = rodné
číslo účastníka), do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka.
Přihlášky: do 10. dubna 2019 e-mailem na adresu: biolci@volny.cz , v přihlášce nutno

…………………………………………..
razítko a podpis

uvést datum narození, adresu včetně PSČ, tel. spojení na rodiče v průběhu tábora, e-mail.
Přihláška je platná pouze se zaplacením účastnického poplatku.
Přihlášením na tábor účastník (u účastníka mladšího 15 let – zákonný zástupce) dává
souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro vyúčtování akce.

V ……………………………….. dne …………………

