
11.
PODZIMNÍ  
ŠACHOVÉ SOUSTŘENÍ

od 24.9.
do 28.9.

2021

TERMÍN Kamarádi
Šachy

Tradice
Celotáborová hra

Příroda
Sport

šachová
škola

Palučinská šachová škola vás zve na  



od 24.9.
do 28.9.     

2021

TERMÍN

Šachový turnaj

Šachové přednášky

Hry

Sporty

Večerní program

Otevřený rapid turnaj, který bude započtený do Grand Prix PŠŠ.

Pod vedením zkušených šachových trenérů, přizpůsobené šachovým schopnostem účastníků.

Klasické palučinské hry v lese a v blízkém okolí tábora.

Můžete se těšit na nejrůznější klasické sporty - fotbal, volejbal, přehazovaná, capture the flag...

Hra pro dospělé. Deskové hry.

MÍSTO

www.rajletohrad.cz

Tábor dětí a mládeže 
„Ráj“, Kunčice, 56151
Letohrad

PRO

Určeno pro všechny příznivce 
šachu bez rozdílu věku.

POŘÁDÁ

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

zapsaný spolek

Na dotazy odpovídáme na emailové adrese 
info@sachovepaluciny.cz 

+420 602 193 357
Případně na telefonu

do 10. 9. 2021 prostřednictvím webových stránek

Příjezd v pátek 24.9. 18:00 - 20:00 Odjezd v úterý 28.9. 15:00

Na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce budou do pěti pracovních dnů zaslány 
informace o platbě a pobytu. Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášku odmítnout. 

1 900 Kč  - za jednotlivce 
3 600 Kč  - za dva rodinné příslušníky
5 100 Kč  - za tři rodinné příslušníky
6 400 Kč  - za čtyři rodinné příslušníky
6 400 Kč + 1500 Kč - za každého dalšího člena rodiny
platba na místě = poplatek 200 Kč navíc

ubytování
stravování 5× denně

zahrnuje:
pitný režim
ceny do turnajů

náklady na aktivity
v průběhu akce

Hromadnou platbu za více účastníků je vhodné sdělit v přihlášce.
Storno poplatek: do 17. 9. 2020 = 400 Kč 
                    po 17. 9. 2020 = 50 % ze zaplacené ceny

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic.

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

PŘIHLÁŠKY
A PLATBY

CENA

PROGRAM

DOPRAVA

fotbal
volejbal

přehazovaná
ringo

Celá akce bude podléhat 
aktuálním hygienickým 
opatřením. O aktuálních 
opatřeních Vás budeme 
informovat v průběhu 
září.

SPORTY

nejrůznější hry v lese 
deskové hry
oheň
a další...

VOLNOČASOVÉ 
AKTIVITY

HYGIENICKÁ 
OPATŘENÍ


