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PRE VAŠE DETI JE PRIPRAVENÝ ZAUJÍMAVÝ A PESTRÝ PROGRAM 
PLNÝ ZÁŽITKOV, NA KTORÉ NIKDY NEZABUDNÚ:

Šachový program
 - šachový tréning na mieru so špičkovými trénermi v skupinách podľa výkonnosti
 - šachový rapid turnaj s tempom 2x15 min +3 sek/ťah
 - riešiteľská súťaž v priebehu celého campu
 - priateľské partie s nadrozmernými šachmi
 - šachová simultánka, kondičné pamäťové testy
 - bleskový turnaj v družstvách s nadrozmernými šachmi
Športový program
 - loptové hry, ringo, petangue, lukostreľba
 - táborák spojený s opekačkou
 - turnaj v šípkach a spoločenských hrách
 - netradičné výlety na zaujímavé miesta v okolí (Cesta planét, ...)
 - večerná projekcia populárno-náučných filmov v 3D na kupolu Planetária
 - orientačná hra v prírode
 - nočný pochod odvahy
Astronomický program
 - sledovanie hudobných a náučných programov s umelou hviezdnou oblohou v Planetáriu
 - pozorovanie Slnka cez deň a hviezdnych objektov letnej oblohy v noci
 - večerná exkurzia po nočnej oblohe – základná orientácia na oblohe, súhvezdia, audiovizuálne 
     prednášky o hviezdach
 - prehliadka  druhého najväčšieho ďalekohľadu na Slovensku

Cena zahŕňa ubytovanie, stravu 6 x denne, pitný režim, poplatky za tréningy a astronomické prednášky, úrazové poistenie, ceny do turnajov, 
náklady na všetky aktivity v priebehu campu a spomienkové predmety. Kvôli kapacitným obmedzeniam o prijatí do campu rozhoduje 
šachová výkonnosť a termín prihlášky dieťaťa. Za kompletnú prihlášku považujeme riadne vyplnenú prihlášku s originálnym podpisom 
zaslanú poštou alebo na e-mail organizátora a súčasne zálohu vo výške 50 € pripísanú na účet organizátora. Zvyšná suma sa môže doplatiť 
pri nástupe dieťaťa do tábora. Prosím vždy sa informujte o možnosti účasti, ideálne pred zaslaním kompletnej prihlášky. V prípade odhláse-
nia z letného campu účtujeme storno poplatky vo výške zálohy.

Vašim deťom sa počas campu budú
 naplno venovať títo špičkoví tréneri:

RNDr. Rastislav Serbin, PhD. :FM Mgr. Tomáš Krak:

Majster Fide a Tréner Slovenského šachového zväzu, ktorý už 
ôsmym rokom trénuje šach na profesionálnej báze začínajúcich ako 
aj extraligových hráčov. Počas tohto obdobia získali jeho zverenci 24 
medailí z Majstrovstiev SR mládeže v praktickom šachu a 12 medailí 
z Majstrovstiev SR mládeže v Rapid šachu.

Skúsený  hráč klubu Šachy Reinter, ktorý sa 
pravidelne venuje šachovým tréningom detí a 
mládeže v Košiciach a je známy svojou vášňou k 
šachu a pozitívnym pedagogickým prístupom.


