
17. letní šachové soustředění dětí ÚKŠS Tornův Mlýn 2021 
 

 

Místo konání  Rekreační středisko Tornův Mlýn u Úštěku, okr. Litoměřice, 

                               411 45 Starý Týn, Úštěk;   

https://mapy.cz/s/gavuhecote; www: tornuvmlyn.websnadno.cz; 

    Telefon: +420 725 114 321;  fortovajaroslava@seznam.cz 

                                  
 

Nástup: v sobotu 21. 8. 2021 mezi 9:00 - 9:30 hod. 

Odjezd: v neděli 29. 8. 2021 po 10:00 hod. 

 

 

Při nástupu rodiče odevzdají: 

  * průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny dítěte 

  * posudek o zdravotní způsobilosti dítěte potvrzený registrujícím praktickým lékařem pro děti a 

dorost (platí 2 roky) 

  * list účastníka s prohlášením o bezinfekčnosti včetně COVID-19 podepsaný rodiči, případně zák. 

zástupcem dítěte (uveďte případ. aktuální zdravotní obtíže i občasné alergie, ...mírně zvrtnutý kotník 

či hůře se hojící odřenina při šachovém tréninku nevadí, ale je dobře o tom vědět.....); prohlášení 

k fotografování; léky, které dítě pravidelně užívá - dostatečné množství na celou dobu pobytu na 

soustředění, nejlépe v originálních obalech (nelze akceptovat dávkovače), je vhodné umístit do sáčku, 

označit jménem dítěte, uvést způsob užívání…případně další zdravotní pomůcky, speciální potraviny 

apod.; spojení (číslo mob. telefonu, adresa pobytu) na rodiče (zástupce) po celou dobu trvání 

soustředění, pokud se liší od údajů sdělených v přihlášce, případně kontakt na jinou dítěti 

blízkou/zmocněnou osobu - např. při pobytu rodičů v zahraničí apod..  

 

Návrh seznamu věcí: 

pláštěnka/nepromokavá bunda, holinky, pevná obuv, tenisky, sandály, přezůvky, svetr/mikina, 

tepláky či jiné 'umazatelné' sportovní kalhoty, kraťasy, trička krátký i dlouhý rukáv, pyžamo, 

dostatečné množství osobního prádla/ponožek - lépe i rezervní (počtem více než počet dnů pobytu, na 

praní nebude čas...), plavky, 2 ručníky, šátek na hry, čepice -kšiltovka, sáček na špinavé prádlo, láhev 

na nápoje (ne skleněnou), batůžek na výlety, hygienické potřeby, repelent proti komárům a klíšťatům, 

opalovací krém, psací potřeby, zápisník, sešit na šachové tréninky, dopisní papíry a známky, baterka,  

neplavci plovací vestu (ne nafukovací kruh či rukávky).  

kapesné (doporučujeme cca 300,- Kč) 

sportovní potřeby (ping-pong pálky, míče...), společenské hry, karty  

 

Oblečení a obuv dejte dětem starší  –  budeme se pohybovat v přírodě.   

 

Zvažte nutnost mobilních telefonů a dalších drahých věcí. Vedení kempu za tyto věci nepřebírá 

žádnou zodpovědnost, po celou dobu si děti hlídají své věci samy.   

V nezbytných případech lze pro kontakt s dítětem využít mobil hlavního vedoucího. 

  

Adresa střediska: RS Tornův Mlýn u Úštěku, okr. Litoměřice, 411 45 Starý Týn, Úštěk 
 

Případné dotazy: Jaromír Fultner, telefon: 724800549,  email: jaromir.fultner@seznam.cz  nebo 

radektyl@email.cz 

 

Upozornění: Přihlášením dítěte na soustředění berou rodiče na vědomí, že každý účastník podléhá 

táborovému řádu a je povinen respektovat všechny pokyny vedoucích.  

 

 

V Mostě     13. 7. 2021     Jaromír Fultner, hlavní vedoucí 
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