Turistický poznávací pobyt v Nízkých Tatrách
s šachovým rekreačním programem
pro děti, mládež i dospělé, rodiny s dětmi, skupiny i jednotlivce

SLOVENSKO–TATRY
Termín:
Místo pobytu:

Ubytování:

Stravování:
Doprava:
Pojištění:
Organizátor:

Brněnská šachová škola, Dobrovského 592, 664 61 Rajhrad,
IČ: 65337999, číslo účtu: ČSOB Brno 196 333 615 / 0300
Vyplněnou přihlášku zašlete prosím co nejdříve na adresu organizátora:
Jan Gorčák,Vápenka 3, 636 00 Brno 36 nebo: gorcak.brno@o2active.cz
tel. byt: 530 341 613, mobil: 723 383 708

2018

sobota 28. července – sobota 4. srpna 2018
turistická chata Trangoška (1020 m.n.m.) s restaurací na jižní straně
Nizkých Tater, odkud vychází přímo značené turistické cesty na
nejvyšší vrchol Nízkých Tater Ďumbier (2043 m) a na Chopok (2024 m)
stanice lanovky na Chopok je vzdálená asi 20 min pěšky, více
informací na: www.trangoska.sk nebo www.zrubypodchopkom.sk
ve dvou- nebo čtyřlůžkových
turistických
pokojích (případně
i vícelůžkových) s umývadlem, WC a sprchy jsou společné na patře
anebo v
pokojích
s WC a sprchou, případně možnost ještě
i v komfortnějších nových srubech vzdálených 50-100 m od chaty
(pokoj s koupelnou, srub je nutné rezervovat do konce ledna 2018)
plná penze – snídaně (švédské stoly), balíčky na výlety a teplé večeře
s polévkou v restauraci Trangošky, která má celodenní provoz
individuálně (parkování aut přímo u chaty) nebo opět zájemcům
zajistíme skupinovou jízdenku a doprovod na autobus+auto z Brna
až na chatu a zpět
případných léčebných výloh v zahraničí i úrazové pro VHT turistiku
Jan Gorčák, Vápenka 3, 636 00 Brno, gorcak.brno@o2active.cz,
tel. 530 341 613, 723 383 708, zájemcům sdělí i další podrobnosti

PROGRAM POBYTU:
poznávací, turistický - nenáročné výlety - Bystrá dolina, Srdiečko, Kosodrevina,
na chatu M. R. Štefánika (1740 m), k Jaskyni mrtvých
netopierov, na Tále, Krpáčovo, ...
- vysokohorské túry po hřebeni Nizkých Tater – Dereše,
Chabenec, Rovná hoľa, Lajštroch, Čertovica, ...
rekreační - bohaté možnosti vycházek v blízkém okolí chaty anebo lanovkou
na Chopok (s jednou jízdenkou CHOPOK PACKAGE) se spoustou možností na jižní
nebo na severní straně i na hřebeni: např. do Demanovské doliny, k největšímu jezer
NT – Vrbickému, do Jasné, Demanovské nebo Ľadové jaskyně, horské káry
a koloběžky, naučné chodníky a další zajímavé cíle pro rodiny s dětmi ...

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
na pobyt Slovensko–Tatry 2018 od 28.8. do 4.8. 2018 přihlašuji sebe, případně
níže uvedené osoby. Souhlasím s podmínkami uvedenými v těchto propozicích, se
kterými jsem se seznámil (a).
Moje jméno a příjmení ………………………………………. titul ………………...
Datum narození ……………..…. č. pasu nebo OP …………….........................
(pro pojištění)
(pro ubytování)
Adresa trvalého bydliště ………………………………… PSČ ……………….
e-mail …………………………

telef.

………………

chci využít společnou dopravu autobusem Brno hl.n.– Brezno, autem BreznoTrangoška a zpět za 950 Kč pro dospělého, 750 Kč pro dítě do 15 let …. …
(odjezd v sobotu ráno z Brna, návrat v sobotu večer do Brna).
Dále přihlašuji tyto účastníky:

.

jméno, příjmení, titul

číslo pasu
datum narození

VT v šachu nebo elo
adresa PSČ

1.

2.

šachový (samozřejmě nepovinný - bude připraven dle přání a zájmu přihlášených)
- turnaje v rapid šachu a bleskovkách, simultánka s hráčem mistrovské třídy, přátelské
partie, v případě zájmu i lekce trenéra pro mládež nebo začátečníky

Cena:

4350,- Kč za dospělého ve 2- nebo 4-lůžkovém turistickém pokoji
4850,- Kč za dospělého ve stejném pokoji s WC a sprch. koutem
3850,- Kč za dítě do 15 let s doprovodem
(ve čtyřlůžkovém pokoji je vždy jedno lůžko patrové)
5350,- Kč za dospělého v komfortním srubu pro 8-9 nebo 10-12 osob
4750,- Kč za dítě do 15 let ve srubu v doprovodu rodičů, příbuzných
(při obsazení většiny lůžek ve srubu přáteli nebo příbuznými)
.

3.
Zálohu …….. ... Kč uhradím do 31. března 2018, celou částku za pobyt
….…............ Kč doplatím do 30. května 2018 převodem, poukázkou
na bankovní účet BŠS nebo v hotovosti organizátorovi (nehodící se škrtněte,
při bankovním převodu vyčkejte prosím na zaslání variabilního symbolu).
Datum …………… …

Podpis …………...............

Pokyny pro zájemce o rekreaci s Brněnskou šachovou školou
Pokud jste se rozhodli, že se našeho pobytu zúčastníte, vyplňte přihlášku a
odešlete ji. Pokud vás nebudeme moci přijmout, obratem vás vyrozumíme. Ostatním
odešleme do 14 dnů podrobnější informace (zvláště těm, kteří s námi jedou poprvé).
Všem, kteří o to požádají, bude v zásilce rovněž přiložena faktura pro zaměstnavatele,
poštovní poukázka na zaplacení nebo variabilní symbol k úhradě převodem. Do 1.
července obdržíte přesné pokyny k odjezdu a zahájení pobytu, rámcový program
vycházek a túr, seznam doporučeného vybavení i čerstvé informace z místa pobytu. V
případě jakýchkoliv nejasností nebo problémů se nebojte obracet na organizátora. Rád
vám zodpoví všechny vaše dotazy a nejasnosti spojené s pobytem, stravou, dopravou
nebo programem.
Zasláním přihlášky a zaplacením poukazu vzniká mez i Brněnskou šachovou
školou (pořadatel) a přihlášeným cestovní smlouva. Pořadatel se zavazuje uspořádat
ve spolupráci s provozovatelem turistické chaty Zverovka pobyt s uvedeným
programem v kvalitě odpovídající standardu zájezdů Brněnské šachové školy a
standardu ubytování a stravování turistické chaty Zverovka. Případné změny podmínek
uvedených v propozicích budou konzultovány s přihlášenými. Pořadatel neručí za
změny způsobené okolnostmi, na které sám nemá vliv, využije však všech zkušeností
a prostředků k tomu, aby zájezd proběhl podle programu. Při odhlášení zaplaceného
zájezdu, neúčtujeme žádné poplatky, jestliže si přihlášený zajistí náhradníka. Pokud
náhradníka zajistí pořadatel, účtujeme storno poplatek 1000,- Kč a nepodaří-li se místo
již obsadit, účtujeme poplatky ve výši prokazatelných výdajů. Pokud přihlášený
nenastoupí na zájezd, nevrací pořadatel zaplacenou částku.
V Brně 8.12. 2017

SLOVENSKO – TATRY 2018

PROPOZICE
turistického, poznávacího pobytu v Nízkých Tatrách
.

s rekreačním šachovým programem

28. července - 4. srpna 2018

Jan Gorčák, organizátor Brněnské šachové školy

Z historie našich horských pobytů na Slovensku:
rok

místo

počet účastníků

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Huty
Huty
Huty
Huty
Tatr. Lesná
Tatr. Lesná
Tatr. Lesná
Tatr. Lesná
Huty
Huty
Tatr. Lesná-Dětský raj
Tatr. Lesná–Dětský raj
Tatr. Lesná–Erika
Tatr. Lesna-Erika
Zverovka
Zverovka

60
35
30
50
30
60
40
75
78
28
40
50
30
30
32
50

organizátoři

.

Jan Gorčák, Hana Hebronová
Jan Gorčák, Helena Nechvátalová
Jan Gorčák, Hana Hebronová
Jan Gorčák, Hana Karaová
Jan Gorčák, Tomáš Pokorný
Jan Gorčák, Tomáš Pokorný
Jan Gorčák, T. Pokorný, P. Kunčar
J.Gorčák, M.Hurta,T.Pokorný, P.Kunčar
J.Gorčák, M.Hurta,T.Pokorný, P.Kunčar
Jan Gorčák, Tomáš Pokorný
J.Gorčák, T.Pokorný, P.Kunčar
J.Gorčák, T.Pokorný, P.Kunčar
J. Gorčák, T.Pokorný, P.Kunčar
J.Gorčák, T.Pokorný, M.Hurta
J.Gorčák, T. Pokorný, P.Kunčar
Jan Gorčák, Tomáš Pokorný

Zprávy z těchto pobytů, výsledky turnajů, fotografie naleznete na webových stránkách
jihomoravského šachového svazu: http://www.chess.cz/kraje/jmss/

17. ročník

TRADIČNÍ ŠACHOVÁ DOVOLENKA

nejen pro šachisty !
Klub šachistů TJ Bučovice a Brněnská šachová škola
ve spolupráci s chatou Trangoška (Chopok Juh – Nízké Tatry)

