
3. ROČNÍK DENNÉHO ŠACHOVÉHO 
TÁBORA STRELEC - LETO 2021 

 

Organizátor: Bratislavská šachová akadémia, VARIO SK, s.r.o. 

Pre koho: 

  Deti 6-15 rokov, maximálne 12 detí 

Termín: 

  Turnus 1: Týždeň 06.7. – 09.7.2020 (utorok – piatok) 

  Turnus 2: Týždeň 12.7. – 16.7.2020 (pondelok – piatok) 

  

Príchod do tábora je vždy medzi 7:30 – 8:45, odchod v čase 16:30 – 17:00 

Miesto: 

Turnus 1: Športový areál, Vápencová 34 , Devínska Nová Ves,  

  Turnus 2: ZŠ I. Bukovčana  3, Devínska Nová Ves, Bratislava 

Stravovanie: 

  Obed zabezpečený v školskej jedálni ZŠ I. Bukovčana 3  

  Olovrant a desiata  

  Pitný režim, voda, minerálka, čaj, odporúčame zabaliť deťom  fľašku na

  ich doplnenie počas dňa 

Náplň: 

denne šachový tréning, šachový turnaj, šachové a nešachové súťaže, 

športové aktivity, oddych, stravovanie                                                                                                                                                          

Cena turnusu: 

   Turnus 1:  119€                                           

   Turnus 2:    149€   

vrátane šachového tréningu, celodennej stravy,  požičania športových potrieb, 

diplomov, vecných cien,  šachových materiálov 

Zľavy:     

  súrodenecká zľava 10%   

  členovia šachového krúžku DNV a I. Bukovčana 15% 

  členovia BŠA 15% 

                       



Na základe tejto záväznej  prihlášky prihlasujem svoje dieťa do letného šachového 

tábora  Strelec. Platbu môžete realizovať vkladom alebo prevodom na účet v ČSOB 

Banke, a.s. (č.ú.: 4017641531/7500, IBAN: SK68 7500 0000 0040 1764 1531), do 

poznámky uveďte meno a priezvisko dieťaťa. Je možná aj platba v hotovosti po 

dohode s hlavným vedúcim.   

Hlavný vedúci: PaedDr. Rudolf Benci 

Tel:  0903 532 719  Email: rudo.benci@gmail.com 

COVID:  
Na táboroch sa budeme riadiť aktuálne platnými epidemiologickými predpismi. Pri 
nástupe na zotavovacie podujatie musia všetci účastníci zotavovacieho podujatia a 
osoby zabezpečujúce priebeh zotavovacieho podujatia disponovať negatívnym 
výsledkom RT-PCRtestu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín od 
doručenia výsledku. Povinnosť predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu na 
ochorenie COVID-19 neplatí pre osoby: a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 
90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látkyproti ochoreniu COVID-19 s 
dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhádávka očkovacej látky proti 
ochoreniu COVID-19, b) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po 
aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou 
schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu 
COVID-19, c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii 
dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou 
očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac 
než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, 
ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania 
ochorenia COVID-19, e) ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac 
ako 180 dňami, f) do 10 rokov veku.  
 

 

https://forms.gle/4pk6tm7jEt2hWP3J8
mailto:rudo.benci@gmail.com

