Šachové soustředění 2020
Pořádá:

Šachová univerzita QCC České Budějovice

Termín:

pondělí 3.8. – neděle 16.8.2020

Místo:

chalupa osada Měruše, Vlkov u Veselí nad Lužnicí

Cena:

8.510,-Kč starší žáci (ročníky 2007 a starší) 7.570,-Kč mladší žáci (ročníky 2008 a mladší)
cena zahrnuje pobyt, stravu 5x denně, celodenní pitný režim, přednášky, cvičení, šachový,
sportovní a zdravotnický materiál.

Příjezd:

v pondělí 3.8.2020 do 10 hodin

Ubytovací kapacita 20 míst (bez trenérů)

Odjezd: v neděli 16.8.2020 po 15 hodině

Přihlášky: do neděle 12.července 2020 na e-mail: sachovaskola@qcc.cz
Úhrada:

záloha 3.000,-Kč do 19.7.2020
číslo účtu: 7000 027 280 / 8040

Strava:

snídaně formou švédských stolů, výborné obědy v nedaleké restauraci (výběr z 20 jídel),
večeře v blízkém kempu nebo vlastní kuchyně jako v letech 2018 a 2019

Doprava: individuální

doplatek 5.510,-Kč (mladší 4.570,-Kč) do 29.7.2020

Informace: 775 142 262, sachovaskola@qcc.cz
Program soustředění:

je připravován pro dvě skupiny žáků.

Skupina A

Skupina B

▪ individuální příprava jednotlivců na MČR mužů
▪ prohlubování znalostí ve všech fázích šachové partie

▪ plán hry a základy strategie šachu
▪ úvod do on-line tréninků pro sezónu 20/21

Trenér: IM Richard Biolek, trenér 2.třídy

Trenér: Jiří Havlíček, trenér 2.třídy

Nešachový program—volnočasové aktivity (nejsou povinné)
▪ vzhledem k lokalitě především koupání v místní pískovně (pravé písečné duny)
▪ různé deskové hry, kopaná, výlety do okolí
Dohled: Jana Havlíčková, Jiří Havlíček
▪ v sobotu 8.8. 2020 tradiční setkání s rodiči, společné odpolední koupání a večer opékání buřtů.

Účast doprovodu na soustředění se nepředpokládá, kromě odpoledního koupání na pískovnách.
Co vzít s sebou :
▪ každý si vezme kolo (+helmu) kvůli dojíždění na pískovnu (koupání)
▪ každý si vezme vlastní povlečení (nebo spací pytel)
▪ čestné prohlášení zákonného zástupce ne starší 24 hodin
▪ kartičku zdravotní pojišťovny nebo její kopii
▪ užívané léky a jejich seznam (odevzdají se při srazu vedoucím)
▪ psací potřeby a sešit na poznámky
▪ seznam věcí, co si žák bere sebou a označit si je
▪ plavky, krém na opalování, deku či osušku na pláž !!!
▪ sportovní obuv, oblečení na výlety
▪ nedoporučujeme dávat dětem tablety ani mobilní telefony,
volat domů je možné každý večer po programu přes vedoucí.
Chceme, aby děti mezi sebou více komunikovaly.

