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SAKKTÁBOR - DEBRECEN 

 
Szervező:  

● Bajnok Sakkiskola Sportegyesület 
(Farkas Ádám EV, Szakály Balázs EV és Ujházi Dávid EV 
közreműködésével) 
https://www.bajnoksakk.hu 
https://www.facebook.com/bajnoksakk 

 
Időpont: 

● 2021. július 12-16. 
 
Helyszín:  

● Martinkaland (H.sámson-Martinka, Kastély út 2.) 
 

Figyelem! 
● A kialakult járványügyi helyzet miatt fokozottan ügyelünk a népegészségügyi előírásokra! 

Amennyiben illetékes hatóság megtiltaná a gyermektábor megtartását a befizetési díjak 
100%-a visszatérítésre kerül (a tábor időpontjának hetében)! A szabályozások 
folyamatosan változnak, a tábori házirend betartása mindenki számára kötelező! Minden 
szükséges információt, változást a Bajnok Sakkiskola honlapján teszünk közzé. 

 
Utazás: 

● Egyéni utazással történik. A tábor napközis jellegű, ezért a gyermekátadás minden reggel, a 
tábor bejáratánál 7:15-9:00-ig esedékes. A gyermekek délutáni átvétele a tábor bejáratánál, 
15:45-17:00-ig lehetséges. Kérjük, a gyermekekért pontosan érkezzenek! 
Népegészségügyi okok miatt a tábor területére kísérőknek belépni szigorúan tilos! 

 
Programok: 

● sakkoktatás (kezdőtől haladóig) 
● tábori sakkverseny és sakk-szimultán 
● sakk-angol, sakk-német: bevezetés az alapvető sakk-kifejezések elsajátításához 
● lovaglási lehetőség 
● foci és kosárlabda 
● sorversenyek 
● tábori mozi 
● szabadidős programok a minden igényt kielégítő modern játszótéren 

 
Kiemelt programok meghívott vendégekkel: 

● DÖFI Egyesület (Debreceni Összefogás a Fizikáért): Fizikusok varázslatos kísérletei 
gyermekeknek 

● AURA Segítőkutya Alapítvány: Kutyás bemutató 
 

Személyzet: 

● Farkas Ádám (okleveles sakkedző, FIDE Instructor) 
● Szakály Balázs (sakkoktató) 
● Ujházi Dávid (okleveles sakkedző) 
● meghívott oktatók 
● tábori dajkák 
● alternatív programok foglalkozásvezetői 

https://www.bajnoksakk.hu/
https://www.facebook.com/bajnoksakk
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Részvételi díj: 
Alapár: 35.000 Ft/fő 

● Első részlet:  
15.000 Ft, a jelentkezés visszaigazolásakor megkapott számla ellenében, 5 napon belül 
fizetendő. 

● Második részlet:  
20.000 Ft, amit június 30-ig fizethetnek be a június 16-án megküldött második számla 
ellenében. 

A jelentkezés leadása fizetési kötelezettséget von maga után! 
A részvételi díj magában foglalja a programok és a napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 
költségét. 
Lemondási határidő: 2021.07.07. (12:00). Ezen határidőig történő lemondás esetén 15.000 Ft 
lemondási költséget számolunk fel és az ezen felüli befizetett díjat visszatérítjük. A lemondás 
kizárólag e-mailben lehetséges. A lemondási határidő után történő lemondás esetén nem áll 
módunkban befizetést visszatéríteni. 
A nagy érdeklődésre és a koronavírus helyzet miatt kialakított limitált létszámra való tekintettel 
javasoljuk a jelentkezések mielőbbi leadását! 
 
Kedvezmények: 

● Testvérpár kedvezmény: azon családok, ahonnan több testvér érkezik, 2.500 Ft/gyermek 
kedvezményben részesülnek, 
 

Jelentkezési határidő: 
● 2021. 05.05. 
● A befizetés a visszaigazolást követő 5 napon belül lehetséges. 
● A jelentkezési határidő után leadott jelentkezések esetén 4.000 Ft/gyermek felárat 

számolunk fel. 
 
Jelentkezés és befizetés menete: 

1. Jelentkezési űrlap kitöltésével: 

https://www.bajnoksakk.hu/sakktabor-debrecen/ 

2. Az e-mailben történő visszaigazolást követő 5 napon belül a részvételi díj első részletét 

utalják el egyesületünk bankszámlájára (számlán feltüntetésre kerül). A közleményben 

kizárólag a számla sorszámát tüntessék fel! 

3. Június 16-án megküldjük az e-számlát a második részletről (20.000 Ft). Ennek kiegyenlítésére 

június 30-ig van lehetőség. Az esetleges testvérkedvezményt a második számlán fogjuk 

jóváírni. 

 
Jelentkezés és információ:  
 Farkas Ádám (30/438-0553) 

Szakály Balázs (30/601-9596) 
 Ujházi Dávid (30/540-5917) 

bajnoksakktabor@gmail.com 

 
* A programok változtatásának jogát a szervezők fenntartják. 

** A jelentkezéssel elfogadják, hogy a rendezvény ideje alatt fényképek, videók készülhetnek, amelyek felkerülhetnek egyesületünk 

honlapjára és közösségi média felületeire. 

 

Debrecen, 2021.04.21. 

https://www.bajnoksakk.hu/sakktabor-debrecen/
mailto:bajnoksakktabor@gmail.com

