
16.1.2022: Přihlašování na tábor 2022 spuštěno!
Vážení rodiče a šachisté,

rádi bychom Vás pozvali na 42. Letní tábor Palučinské šachové školy a tím i upozornili, že
jsme zveřejnili propozice a spustili přihlašování. Veškeré detaily naleznete v přiloženém doku-
mentu a na webu www.sachovepaluciny.cz, kde je také možné se přihlásit a najít informace o
platbě.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte a pište do zpráv na naší fb stránce či na e-mail
info@sachovepaluciny.cz.

S přáním příjemného prožití zimního období
Veronika Táborská & Ondřej Mazura

20.6.2022: Informace k Letnímu táboru PŠŠ.
Vážení rodiče,

posíláme vám informace k Palučinskému táboru. V příloze naleznete dokumenty, které je
potřeba před táborem vyplnit. Moc prosíme, abyste na to nezapomněli. Pokud vašemu dítěti
bude chybět například potvrzení od lékaře, tak jej nesmíme ze zákona na tábor přijmout.

Doklady:

• List účastníka dětského tábora Letohrad 2022 (datum podpisu prohlášení zákonných zá-
stupců nesmí být starší jednoho dne!).

• Karta zdravotní pojišťovny, stačí kopie.

• Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.
(Posudek platí 2 roky)

• Očkovací průkaz, stačí kopie. Pokud je dítě pravidelně očkované a jsou informace o očko-
vání v Posudku o zdravotní způsobilosti, nemusí být.

Letošní celotáborová hra bude LARP. Podrobnější informace týkající se celotáborové hry
vám pošleme za týden, včetně návodu na základní kostým, měšec či larpovou zbraň.

Moc už se na vás všechny těšíme!
Srdečně, vaši vedoucí

28.6.2022: Informace k celotáborové hře na táboře.
Vážení rodičové a táboroví účastníci,

naše letošní celotáborová hra se ponese ve znamení LARPu. O tom, co je to LARP, se více
dozvíte v pravidlech, která jsou v příloze e-mailu. Také přikládáme návod na výrobu meče,
základního kostýmu a váčku na mince, abyste lépe zapadli do celotáborové hry.

Těšíme se na vás!
Tým PŠŠ vedoucích
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18.7.2022: Poslední předtáborové upozornění!
Dobrý den,

tábor se blíží a proto ještě jednou připomínáme základní informace. Povinné doklady, bez
kterých nemůžeme dítě na tábor přijmout, jsou:

• List účastníka dětského tábora Letohrad 2022 (datum podpisu prohlášení zákonných zá-
stupců nesmí být starší jednoho dne!).

• Karta zdravotní pojišťovny, stačí kopie.

• Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.
(Posudek platí 2 roky)

• Očkovací průkaz, stačí kopie. Pokud je dítě pravidelně očkované a jsou informace o očko-
vání v Posudku o zdravotní způsobilosti, nemusí být.

• Negativní test na COVID-19

Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o spolupráci při testování dětí na COVID- 19 před
naším táborem. Důvodem je, že v současné době bohužel opět velmi strmě rostou čísla naka-
žených, kteří jsou laboratorně potvrzení (navíc rostou i % pozitivních testů).

Víme o táborech, které již letos byly kvůli novému typu koronaviru zrušeny, či musely velmi
omezit činnost. Tomuto scénáři bychom se rádi vyhnuli, proto budeme požadovat antigenní
test, ten prosím proveďte Vašemu dítěti nejdříve v sobotu 23.7., ideálně až v den odjezdu na
tábor – jako průkaz nám bude stačit fotografie testu s negativním výsledkem – pokud bude mít
Vaše dítě výsledek pozitivní, ohlašte nám to prosím a vezměte dítě na PCR test, kde se nákaza
potvrdí či vyvrátí.

V případě, že si někdo nebude moci udělat antigenní test, bude v omezené míře možné
nechat si ho udělat až na místě (za cenu testu), berte to ale prosím jako poslední možnost,
nemáme testy pro všechny.

Testovat se samozřejmě chystáme i my vedoucí. Věříme, že chápete důvody toho, proč jsme
k tomuto pro nás všechny nepříjemnému kroku přistoupili. Předem se velmi omlouváme za
všechny způsobené komplikace. Naším jediným cílem je to, aby tábor (na který míří okolo 160
osob, a jež je tím pádem potenciálně velkým ohniskem šíření nákazy) proběhl ve zdraví, bez
problémů a abychom si ho všichni plně užili.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Těšíme se vás!
Vaši vedoucí
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20.7.2022: Doprava na tábor – čas příjezdu a možná spo-
lujízda.
Dobrý den,

v minulém e-mailu jsme Vám poskytli informace ohledně testování vzhledem ke covidové
situaci a poslali Vám všechny důležité dokumenty, které je s sebou na tábor třeba přivést.

Nyní přidáváme informaci o čase, od kterého je možné na tábor přijíždět.

Přijíždět můžete od 17:00 do 19:00. Není možné přijíždět dřív. Pokud nestíháte přijet do
19:00, nemusíte nám volat či psát, to ovšem platí pouze, pokud dorazíte do 22:00.

Na tábor je možné využít spolujízdu. Jede-li někdo z Vás autem a je ochoten někoho vzít,
prosíme vyplňte následující formulář: https://tinyurl.com/spolujizdaPSS

Ten, kdo odvoz na tábor hledá, se pod tím samým odkazem může následně přidat do pří-
padných volných míst v autech a individuálně se domluvit s danými řidiči, již tam na sebe
nechají kontakt.

Děkujeme za spolupráci. Těšíme se na vás.
Za táborové vedoucí PŠŠ s pozdravem

Ondřej Mazura
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