Turistický poznávací pobyt v Tatrách
s šachovým rekreačním programem
pro rodiny s dětmi a dospělé zájemce, skupiny i jednotlivce

SLOVENSKO–TATRY

po

2019

Termín:
Místo:

sobota 27. července – sobota 3. srpna 2019
penzion s restaurací Erika v Tatranské Lesné, www.erikapenzion.com
v rekreační osadě přímo u „Cesty slobody“ mezi Starým Smokovcem
a Tatranskou Lomnicí a 150 m od zastávky električky i linkového autobusu
Ubytování:
ve dvou- a čtyřlůžkových pokojích (vždy s možností přistýlky)
s umývadlem, s teplou a studenou vodou, WC a sprchy společné na patře
nebo v dvou- a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a TV
Stravování:
plná penze – snídaně a večeře v restauraci Eriky (výběr ze 3-4 jídel)
a balíček místo oběda na každodenní výlety a túry
Doprava:

individuálně (parkování aut přímo u penzionu) nebo zajistíme
společnou jízdenku na autobus nebo vlak z Brna do Popradu a zpět

Pojištění:

případných léčebných výloh v zahraničí i úrazové pro turistiku

Organizátor:

Jan Gorčák, Vápenka 3, 636 00 Brno, gorcak.brno@o2active.cz,
tel. 530 341 613, 723 383 708, všem zájemcům rád sdělí podrobnosti

PROGRAM POBYTU:
poznávací, turistický – výlety, túry do Vysokých, Belanských i polských Tater
- nenáročné turistické vycházky pro každého po chodníku s odpočívadly i osvětlením
v nejbližším okolí ubytovny: T. Lomnica, lanovka na Lomnický štít, S. Smokovec, Hrebienok,
nebo turistickým chodníkem do Studené doliny kolem vodopádů k Rainerově, Bilíkově,
Zamkovského chatě, výlety tatranskou električkou na Popradské nebo Štrbské pleso
- vysokohorská turistika pro zdatné a vybavené účastníky: z penzionu ideálně do Malé
a Velké Studené doliny, ke Zbojnické, Téryho chatě, přímý nástup na nejbližší Slavkovský
štít (2452 m), možnost zdolat, např. i Kriváň (2494), Rysy (2549), Východ. Vysokou (2428)

šachový, rekreační – bude připraven podle

přání a zájmu přihlášených
- turnaje v rapid šachu a bleskovkách večer, podle počasí, simultánka s hráčem mistrovské
třídy, přátelské partie, v případě zájmu lekce zkušeného trenéra pro mládež a začátečníky
- stolní tenis, fotbálek, biliard, výlety do Popradu - regenerace v termálních bazénech
Aquacity, ve Vrbově nebo v T. Lomnici, prohlídka památkové rezervace ve Spišské Sobotě,
sjezd na koloběžkách z Hrebienku nebo ze Skalnatého plesa
Cena:

5850,- Kč za dospělou osobu v turistickém pokoji (izba Ekonomy)
3550,- Kč za dítě do 15 let s doprovodem
7550,- Kč za dospělou osobu v apartmánu s vlastní sprchou, WC a TV
4450,- Kč za dítě v apartmánu (izba Standard)
0,- Kč děti do 3 let bez požadavku na samostatné lůžko zdarma

V ceně pobytu je také doprovod zkušených průvodců pro nováčky na vycházky i túry,
vedoucí skupiny, která pocestuje případně na společnou jízdenku, informační materiály,
zapůjčení map, průvodcovských knih, sportovních potřeb a šachového materiálu, organizace
turnajů.

Možnosti ubytování v komfortnějších pokojích s vlastní sprchou a WC
budou brzy vyčerpány. Vážní zájemci, uhraďte prosím do konce ledna
2019 zálohu ve výši poloviny celkové ceny za pobyt.

Pokyny pro zájemce o turistický pobyt s Brněnskou šachovou školou
Pokud jste se rozhodli, že se našeho pobytu zúčastníte, vyplňte přihlášku
a pošlete nám ji. Všem zájemcům pošleme obatem podrobnější informace
(zvláště těm, kteří s námi jedou poprvé). Do začátku července 2019 obdržíte
přesné pokyny k odjezdu a pobytu, rámcový program vycházek a túr, seznam
doporučeného vybavení i čerstvé informace z místa pobytu. V případě jakýchkoliv
nejasností nebo problémů se nebojte obracet na organizátora. Rád vám zodpoví
všechny vaše dotazy a nejasnosti spojené s pobytem, stravou, dopravou.
Zasláním přihlášky a zaplacením poukazu vzniká mezi Brněnskou
šachovou školou (pořadatel) a přihlášeným cestovní smlouva. Pořadatel se
zavazuje uspořádat ve spolupráci s provozovatelem penzionu Erika pobyt
s uvedeným programem v kvalitě odpovídající standardu zájezdů Brněnské
šachové školy a standardu ubytování a stravování penzionu Erika v Tatranské
Lesné. Případné změny podmínek uvedených v propozicích budou konzultovány
s přihlášenými. Pořadatel neručí za změny způsobené okolnostmi, na které sám
nemá vliv, využije však všech zkušeností a prostředků k tomu, aby zájezd proběhl
podle programu. Při odhlášení zaplaceného zájezdu, neúčtujeme žádné poplatky,
jestliže si přihlášený zajistí náhradníka. Pokud náhradníka zajistí pořadatel,
účtujeme storno poplatek 1000,- Kč a nepodaří-li se místo již obsadit, účtujeme
poplatky ve výši prokazatelných výdajů. Pokud přihlášený nenastoupí na zájezd,
nevrací pořadatel zaplacenou částku.
V Brně 11.11. 2018

SLOVENSKO – TATRY 2019

PROPOZICE
turistického, poznávacího pobytu v Tatrách
s rekreačním šachovým programem

27.7. – 3.8. 2019

Jan Gorčák, organizátor Brněnské šachové školy

Z historie našich horských pobytů na Slovensku:
rok

místo

počet účastníků

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Huty
Huty
Huty
Huty
Tatr. Lesná
Tatr. Lesná
Tatr. Lesná
Tatr. Lesná
Huty
Huty
Tatr. Lesná
Tatr. Lesná–Dětský raj
Tatr. Lesná–Erika
Tatr. Lesná-Erika
Zverovka
Zverovka
Trangoška

60
35
30
50
30
60
40
75
78
28
40
50
30
40
40
50
45

organizátoři

.

Jan Gorčák, Hana Hebronová
Jan Gorčák, Helena Nechvátalová
Jan Gorčák, Hana Hebronová
Jan Gorčák, Hana Karaová
Jan Gorčák, Tomáš Pokorný
Jan Gorčák, Tomáš Pokorný
Jan Gorčák, T. Pokorný, P. Kunčar
J.Gorčák, M.Hurta,T.Pokorný, P.Kunčar
J.Gorčák, M.Hurta,T.Pokorný, P.Kunčar
Jan Gorčák, Tomáš Pokorný
J.Gorčák, T.Pokorný, P.Kunčar
J.Gorčák, T.Pokorný, P.Kunčar
J. Gorčák, T.Pokorný, P.Kunčar
J.Gorčák, T.Pokorný, P. Kunčar
J.Gorčák, T.Pokorný, P. Kunčar
J.Gorčák, T.Pokorný
J.Gorčák, T.Pokorný, P. Kunčar

Zprávy z těchto pobytů, výsledky turnajů a fotografie naleznete
na www.lokobrno.cz/ v kapitole „mládež – tábory“ nebo si je můžete vyhledat
na web. stránkách jihomoravského šach. svazu http://www.chess.cz/kraje/jmss/

18. ročník
Klub šachistů TJ Sport Bučovice a Brněnská šachová škola
ve spolupráci s penzionem Erika v Tatranské Lesné

TRADIČNÍ ŠACHOVÁ DOVOLENÁ
nejen pro šachisty!

Návrh dalších výletů a túr:
Vysoké Tatry –sever

Jahňačí štít (2230 m) – cestou přes východní část Vysokých Tater
- uzavírá tatranský hřeben na východě, jedinečný výhled na Vysoké i Belanské Tatry
Biela Voda – Chata při Zelenom Plese – Jahňačí štít – Kovalčíkova Poľana
Pod Šalvijovým prameňom – Tatranské Matliare
Náročnost: středně těžká, délka: asi 10 hod.
Polské Tatry

Kozi Wierch (2291 m) – na nejkrásnější horu Polska

Brněnská šachová škola, Dobrovského 592, 664 61 Rajhrad,

IČ: 65 33 79 99, číslo účtu: ČSOB 196 333 615 / 0300

PŘIHLÁŠKA
Na pobyt Slovensko–Tatry 2019 od 27.7. do 3.8. 2019 přihlašuji sebe,
případně níže uvedené osoby. Souhlasím s podmínkami uvedenými
v těchto propozicích, se kterými jsem se seznámil(a).

příjezd auty do polské Lysé Polany - Wodogrzmoty Mickiewicza – Wielki Staw
– Kozi Wierch a zpět
Obtížnost: středně obtížná, délka: 7,5 hod. , převýšení: 1250 m

Moje jméno a příjmení ……………………………………. titul ………………...

Výlety do Polska – Zakopane, Morskie oko
− autem do nejvýše položeného polského města na úpatí Tater, střediska
goralského folklóru se zvláštní „alpskou“ architekturou - Zakopaného, výjezd
lanovkou na Kasprov vrch
− autem nebo autobusem do Lysé Poľany, výstup nebo výjezd koňskou bryčkou k
Morskiemu oku, procházka kolem největšího tatranského plesa, při dobrém počasí
pro zdatné turisty možný i návrat na slovenskou stranu túrou přes Kasprov vrch
nebo Rysy

Dat. narození (na pojištění) …………….. č. pasu nebo OP ……………

Malá anketa pro přihlášené k přípravě předběžného rámcového programu
Společný program vycházek a túr nebo relaxace, který připravujeme a nabízíme, není nijak
závazný pro zkušené turisty, znalce hor nebo pro rekreanty s jinými zájmy, kteří si samozřejmě
mohou podnikat své výlety nebo si udělat vlastní program s rodinou nebo přáteli. Ve
vysokohorském prostředí se nedoporučují náročnější výstupy nebo přechody jednotlivců.
Každý den může vyrazit skupina horalů se zkušenými průvodci k zajímavým, náročným cílům
v okolí penzionu a skupina rekreačních turistů, rodin s dětmi na výlet přiměřený svým
schopnostem, s možností buď si zkrátit trasu anebo se z výletu vrátit dříve. Nebo si také
návrat na penzion ulehčit dojezdem veřejnou dopravou.
.

mám zájem o výlet na polskou stranu Tater s prohlídkou Zakopaného,
vycházkou, případně o menší túru v okolí největšího města Tater

.

chtěl bych podniknout výlet do Polska k největšímu tatranskému plesu–
Morskiemu oku s možností vyjet nahoru koňskou bryčkou a přelézt Rysy
na slovenskou stranu Tater
mám předběžný zájem o výlet do soutězek a roklin Slovenského ráje
(pro turisty bez vlastního auta zajistíme dopravu tam i zpět na školu)

.

.

.

mám zájem o výstup na Gerlachovský štít s horským vůdcem
případně jinou turisticky nepřístupnou horu ……………… s vůdcem
mám zájem si večer po túrách zahrát celotýdenní turnaj v rapid šachu,
můj klub …….
moje aktuální elo ……….

.

.

chci si zahrát jen turnaje na úvod a konec pobytu (rapid, bleskovky),
příležitostně přátelské partie

.

Možnosti, které vás zaujali, prosím označte. Případně naznačte, zmiňte svoje plány
v mailu s přihláškou, abychom výlet mohli podpořit nabídnout také ostatním
turistům. Děkuji!

nemusí vyplňovat stálí účastníci našich akcí, pokud se čísla dokladů nezměnily

Adresa trvalého bydliště ………………………………………PSČ …………….
e-mail …………………………
telef. ………………
příp. jiná adresa pro korespondenci
..………………………………………………
chci využít společnou dopravu autobusem Brno–Poprad a zpět za 950 Kč
(odjezd v sobotu ráno z Brna, návrat v sobotu večer do Brna)

moje zdrav. pojišťovna

………

Dále přihlašuji tyto účastníky:
jméno, příjmení, titul

číslo pasu

adresa bydliště

šachová VT

datum nar.

PSČ

nebo ELO

Částku . .… Kč uhradím do 30. dubna 2019, převodem na účet BŠS
nebo v hotovosti organizátorovi (nehodící se škrtněte, při platbě bank.
převodu vyčkejte na potvrzení přihlášky, se kterým dostanete i číslo variabilního
symbolu).

Zálohu na pokoj se samostatným soc. zařízením ….... Kč
zaplatím do 31.1. 2019

Datum …………… …

Podpis …………...............

Vyplněnou přihlášku zašlete prosím na adresu organizátora: Jan Gorčák,
Vápenka 3, 636 00 Brno nebo na mail : gorcak.brno@seznam.cz,
tel. byt: 530 341 613, mobil: 723 383 708

