
Letní soustředění Šachového spolku Železné hory 2020 
Termín:                   od soboty 15. srpna do soboty 22. srpna 2020 

                                 Čas nástupu: 15. 8. 2020 do 10 hodin, čas ukončení 22. 8. v 10 hodin. 

Místo:                      penzion Arnika, Roudnice v Krkonoších 69, provozovatelem je obec Jestřabí  

Cena:                         1 800 Kč/1 dítě (zahrnuje platbu za ubytování, stravování a společné vstupy  

                                   do sportovních a kulturních zařízení) 

                                   účastníci (rodiče) platí cenu hotově v 1. nástupním dni 15. 8. 2020 

Stravování:              zahrnuje snídani, oběd, večeři, dopolední a odpolední svačinu a pitný režim 

                                   začínáme obědem 15. 8. a končíme snídaní 22. 8. 2020. 

Doprava:                  dopravu na místo soustředění a zpět zajišťují v plném rozsahu rodiče dětí na 

                                   vlastní náklady 

Program:                  Soustředění bude mít především program sportovní. Kromě bohatého 

                                   šachového tréninku a šachového turnaje, který bude dobrou přípravou 

                                   na novou sezonu 2020-2021 bude soustředění naplněno turistickými  

                                   vycházkami různé obtížnosti, protože v blízkém okolí místa pobytu se nachází 

                                   atraktivní místa Krkonoš. Vycházky dle vzdálenosti a obtížnosti podřídíme  

                                   tělesné zdatnosti jednotlivých účastníků. 

Podmínky pořádání soustředění ve spojitosti s pandemií onemocnění COVID-19: 

a) Místo pobytu musí být pravidelně dezinfikováno (zajišťuje majitel zařízení). 
b) Zvýšený důraz na osobní hygienu, zejména časté mytí rukou, vše bude pod pravidelným 

dohledem zdravotníka a všech vedoucích. 
c) Děti budou rozděleny do 2-3 skupin podle výkonnosti a takto budou trávit většinu času. 
d) Omezeny budou návštěvy rodičů a příbuzných v průběhu soustředění. 
e) Roušky budou využívány pouze mimo areál pobytu. 
f) Hygienici doporučují rodičům, aby s dětmi před zahájením soustředění zašli za dětským 

lékařem pro nový posudek o zdravotní způsobilosti. A to i v případě, když předchozí  
posudek ještě nepozbyl platnosti. Druhou nezbytnou podmínkou jako v letech minulých 
bude písemné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti sepsané 1 den před zahájením  
soustředění. 

g) Případná doplnění těchto podmínek budou rodičům včas oznámena hlavním vedoucím 
Soustředění (před jeho zahájením). 

 

Hlavní vedoucí soustředění: Lubomír Šilar, tel. 774 521 088, e-mail: silar3@seznam.cz 

Zdravotník: Veronika Pospíšilová 



Závazná přihláška na Letní soustředění Šachového spolku Železné hory 2020 

 

Příjmení a jméno dítěte: _______________________________ datum nar.: ___________ 

 

Adresa trvalého bydliště:  ____________________________________________________ 

 

Zdravotní pojišťovna:      _____________________________ 

 

Trvale užívané léky dítětem a jejich dávkování: (napište zde rovněž, kdo bude lék podávat, zda 
zdravotník nebo dítě za dohledu zdravotníka) 

 

__________________________________________________________________________ 

Jiná zdravotní omezení dítěte:  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Telefonní spojení na rodiče během pobytu dítěte na soustředění:  _____________________ 

 

 

_____________________________       v ______________________ dne: ________________ 

      příjmení a jméno rodiče 

 

 

 

 

 

(vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do dne 30. 6. 2020 e-mailem hlavním vedoucímu 
soustředění, pokud pojedou na soustředění 2 a více sourozenců, potom je třeba vyplnit 
přihlášku samostatně pro každého sourozence)                              


