
Vážení rodiče,  

zdravím vás, rodiče, kteří se chystáte v sobotu (20.8.) vypravit své děti na šachové 
soustředění v Tornově mlýně u Úštěku. Dovoluji si vám tímto připomenout některé důležité 
informace, týkající se příjezdu dětí do tábora, předání požadovaných dotazníků a lékařského 
potvrzení o zdravotním stavu dítěte, a odjezdu z tábora (28.8.). Vzhledem k proměnlivé 
pandemické situaci budete min.10 dní před termínem soustředění informováni o případných 
opatřeních, která mohou být do té doby vyhlášena. Do dnešního dne platí pouze pokyny 
podle bodu D (viz níže). 

A.      Příjezd do tábora: v sobotu 20.8. mezi 9.00 a 9:30. hodinou. Po příjezdu si  všechny 
požadované doklady převezme zdravotnice, Iveta Reitingerová, a zajistí ubytování 
dítěte na příslušném pokoji. 

B.      Odjezd z tábora: v neděli 28.8. po 10:00 hodině. Před odjezdem vrátí zdravotnice 
všechny převzaté doklady rodičům. 

C.      V rámci sportovního a šachového programu proběhne na soustředění řada soutěží 
a her. Pro tyto akce máme pro děti připravené drobné ceny. Přesto se na Vás obracím 
s prosbou, pokud můžete poskytnout nějaké drobné reklamní předměty nebo 
nepotřebné věci, které by šly použít jako cenu do soutěže, budeme za ně velmi rádi. 

D.   Přehled požadovaných dokladů a formulářů, které rodič po příjezdu do tábora předá 
zdravotnici soustředění: 

1)    List účastníka - informace pro vedoucí o aktuálním zdravotním stavu dítěte 
z pohledu rodičů (prodělané a současné nemoci, úrazy, alergie, léky apod.) 
– podepisují rodiče dítěte 

2)    Prohlášení o bezinfekčnosti  
       datum u tohoto dokladu musí být 20. 8. 2022 (tj. den nástupu dítěte do tábora)! - 

podepisují rodiče dítěte 

3)     Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte – vyplní a podepíše obvodní lékař (nebo 
jeho zástupce v případě dovolené apod.) dítěte. Starší posudek (např. z minulého 
tábora) je platný 2 roky, max. od data 29. 8. 2020.. 

Poznámka: všechny výše uvedené formuláře jsou uveřejněné na stránkách krajského šachového 
svazu Letní soustředění Tornův mlýn 2022 
(https://www.ukss.cz/index.php/udalosti/detailudalosti/87/-/letni-soustredeni-tornuv-
mlyn-2022)  V průběhu šach. soustředění (20. - 28. 8. 2022) budou průběžně doplňovány 

(fotografie, články atd.). 

Děkuji předem za vyhovění výše uvedeným pokynům. 

Těším se na shledání s Vámi a Vašimi dětmi v sobotu 20. 8. 2022 v RS Tornův mlýn. 

Jaromír Fultner, hlavní vedoucí 

 mob: +420 724 800 549, email: radektyl@email.cz 
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