Napközis

sakktábor
az Ökuban
2021. június 21-25.
A tábor helye: a Pannonhalmi Főapátság Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskolája,
1028 Budapest, Községház u. 10.
A tábor ideje: 2021. június 21-25. (hétfőtől péntekig).
Foglalkozások naponta 9.00 – 16.00, ügyelet 8.00-9.00 és 16.00-17.00 között.
Résztvevők: Az Ökumenikus Iskola bármely tanulója és más budapesti diákok 1-6. osztályosig.
Minimális tudásszint: a bábok menetmódjának ismerete.
Rendező: az iskola és a II. Kerületi Önkormányzat támogatásával a Hűvösvölgyi Sakkiskola SC.
A tábor jellemzői: A naponta átlagosan 3-4 órányi elméleti és gyakorlati sakkfoglalkozások közé
sportórákat iktatunk, ilyenkor a gyerekek - felügyelet mellett - játszhatnak, sportolhatnak. A gyerekeket
kor és tudásszint szerint 7-10 fős csoportokba osztjuk. A jelentkezések lezárása után órára lebontva
megtervezzük a tábor edzésrendjét. A sakkfoglalkozások részeként egy gyakorló jellegű rapid versenyre
is sor kerül (külön nevezési díj nélkül), érem-, oklevél- és csoki díjazással. A versenyen ajánlott részt
venni, de nem kötelező. Sportolási lehetőség az iskola nagy kertjében: foci, kosárlabda, tollaslabda,
más játékok, pingpong (az aulában is).
Részvételi díj: napi háromszori étkezéssel (tízórai, meleg ebéd, uzsonna).32.000.- Ft/fő/hét,
csak ebéddel 30.000.- Ft/fő/hét. A részvételi díj tartalmazza az oktatás, felügyelet és a kért étkezések
költségét. Étkezés a helyszínen, az iskola éttermében.
Kedvezmények: 1) az Ökumenikus Iskola tanulóinak és a HÜSI SC tagjainak 2000.- Ft,
2) testvéreknek gyermekenként további 1000.- Ft.
Ajánlott felszerelés: bármilyen füzet + íróeszköz, sportöltözék, váltóruha, pingpongütő és -labda,
valamint a TB-kártya másolata. Sakkokat és egyéb sportszereket a szervezők hoznak.
A táborba csak egészséges gyerekek jöhetnek. Maszkhasználat a tábor időpontjában aktuális
központi előírásoknak megfelelően. Célszerű, ha mindenkinek külön kulacsa van!
Jelentkezés: a résztvevők neve, születési ideje, e-mail-címe és telefonszáma, étkezési igénye,
valamint a sakkozói múlt, képzettség megadásával a HÜSI SC címére (1028 Budapest, Gyöngyvirág u.
13., tel/fax: 397-1719), lehetőleg e-mailben: husi.sc@gmail.com, 2021. június 10-ig beérkezően.
Kérjük, hogy lehetőleg mindenki minél előbb jelentkezzen! A jelentkezők számától és képzettségétől
függ az induló csoportok száma és létszáma.
További információ: Valis János táborvezetőtől kapható (tel.: 397-1719, 06-20-934-3066), honlap:
www.husi-sc.hu.
Fizetés: 10.000.- Ft előleget kérünk a jelentkezési határidőn belül, a visszaigazolást követően átutalni a
HÜSI SC 65100149-10003970 sz. számlájára, a maradék a tábor indulásakor a helyszínen
készpénzben fizetendő. Június 10. utáni lemondás esetén az előleget nem tudjuk visszafizetni.
Szeretettel várunk minden érdeklődő gyereket!

