
Palučinská šachová škola z.s., Jateční 17, 170 00 Praha 7 
 

Informace a pokyny na 40. Letní šachový tábor v Letohradě 

v termínu neděle 26. července 2020 – neděle 9. srpna 2020 
 

Tábor je v přírodě u lesa. Spí se ve velkých chatkách (po cca 12) nebo v malých chatkách (po 

4). 

Fotky a bližší informace najdete na našem webu (www.sachovepaluciny.cz). 
 

Pokyny: 

● V případě onemocnění dítěte v průběhu LT Vám bude vráceno 200 Kč za 

den. 

● V případě, že odhlásíte dítě z tábora, bude Vám na základě Vámi podané 

přihlášky účtován storno poplatek ve výši 50 % ze zaplacené ceny. 

● Nástup dětí na tábor je v neděli 26. 7. 2020 mezi 18–20 hod.  

● Odjezd dětí z tábora je v neděli 9. 8. 2020 mezi 9–10 hod. 

● Doprava je individuální. 

● Máte-li požadavek na ubytování dítěte s nějakým kamarádem, sdělte ho 

prosím na e-mail info@sachovepaluciny.cz do 21. července (chceme připravit 

soupis ubytování dopředu, abychom se vyhnuli zmatkům při příjezdu do 

tábořiště). 

 

 

Upozornění:  

● V případě vážného porušení táborového řádu bude Vašemu dítěti pobyt na 

letním táboře ukončen bez nároku na vrácení peněz. 

 

● Po zkušenostech z minulých ročníků žádáme rodiče, aby dětem na letní 

tábor nedávali mobilní telefony ani jiná elektronická zařízení. Nejen, že je děti 

nepotřebují, ruší s nimi při programu, ale snadno může dojít k jejich poškození 

nebo ztrátě. Za tato zařízení na táboře neručíme. 

● Z bezpečnostních důvodů nepovolujeme dětem do chatiček 

elektrospotřebiče, například nabíječky na mobil, hifi věže, rychlovarné konvice 

apod. 

 



Co s sebou: 
Doklady: 

● List účastníka dětského tábora Letohrad 2020 (datum podpisu prohlášení 

zákonných zástupců nesmí být starší jednoho dne!). 

● Karta zdravotní pojišťovny. 

● Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole 

v přírodě. (Posudek o zdravotní způsobilosti musí být z letošního roku) 

● Očkovací průkaz. 

 

 

Doporučené vybavení: 

● 2 teplákové soupravy, krátké kalhoty 

● dostatek prádla, kapesníky a ponožky 

● sandály, botasky, holínky, pláštěnka 

● plavky, krém, případně kruh na plavání, sluneční brýle, pokrývka hlavy 

● vhodné oblečení na výlety + pohodlná obuv, malý batoh 

● umělohmotný hrneček 

● toaletní potřeby, ručník, hřeben, sáček na špinavé prádlo 

● baterka, psací potřeby, fixy, blok 

● kapesné dle uvážení rodičů 

● jedna šachová souprava pro rozbory na chatkách 

● pingpongová pálka 

● deka nebo karimatka (pro sezení venku) 

 

 


