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ПОЛОЖЕННЯ

про проведення літньо-шахових зборів

«Bulgarian Chess Summer»
1. Мета та завдання

- літній відпочинок на морі як підсумок річної роботи 2017-2018 н.р.;
- знайомство з традиціями та звичаями Болгарії;
- пропаганда здорового та змістовного способу життя;
- зміцнення дружніх стосунків між людьми різних поколінь багатьох регіонів
України.

2. Терміни та місце проведення

Літньо-шахові збори «Bulgarian Chess Summer» (ЛШЗ) проходять з 20 червня по
02 липня 2018 р. на базі міжнародного молодіжного центру «Happy Land» в
м.Сонячний Берег, Болгарія.

Виїзд з м.Київ 20 червня о 07.00 год.

3. Організатори та їх контакти
1. Голова ГО «Бригантина» м.Київ, Рибченко Олександр Іванович – моб. тел.

(068) 391 91 21, (050) 244 89 78.
2. Організатор та тренер шахів Житомирської області, Штукун Андрій

Валентинович (аніматор ММЦ «Happy Land» сезонів 2013-2014) – моб. тел.
(097) 541 71 02.

3. Допомогу у вирішенні організаційних питань з документами, медичним
страхуванням, проїздом і проживанням у Болгарії надає ФОП Пивовар
Наталія Володимирівна (7 років досвіду організації дитячого літнього
відпочинку) – (095) 419 00 23. Група в соціальній мережі facebook:
www.facebook.com/bulgroup/.



Організатори здійснюють загальний контроль за групою протягом всього
терміну заїзду.

4. Учасники «Bulgarian Chess Summer»

Громадяни України будь-якого віку, котрі попередньо зареєструються та
сплатять аванс у розмірі 120 євро до 20 березня 2018 р.

Вміння грати в шахи не є обов’язковою умовою. Бажаючі громадяни можуть
поїхати з групою на звичайний літній відпочинок.

Можна їхати родинами, групами, індивідуально. Батьки, чиїм дітям потрібен
регулярний нагляд вожатого, вирішують це питання попередньо з організаторами.

5. Програма відпочинку

Попередній список можливих заходів додається до Положення. Остаточний
план буде сформовано за побажаннями учасників після 20 березня. Можливе
коригування плану в ММЦ «Happy Land» за згодою учасників. Програма є гнучкою та
демократичною - проводяться заходи, цікаві для учасників.

Можлива участь за бажанням у міжнародному молодіжному фестивалі «Сузір’я
Орфея», 23 – 28 червня 2018 р. Також будуть організовуватись екскурсії за додаткову
плату на вибір учасників.

Загальний план дня

8.00 – Сніданок; 9.00 – 13.00 – Море, пляжні ігри (або басейн за бажанням); 14.00 –
Обід; 15.00 – 18.00 – Захід; 19.00 – Вечеря; 20.00 – 22.00 – Захід; 22.00 – Відбій.

6. Фінансові витрати

Вартість участі: діти до 18 років – 320 євро, дорослі – 360 євро.

Ціна дійсна за умови групового заїзду і наявності біометричного паспорту.

До вартості входить: проїзд автобусом, проживання в 3-місних номерах, 3-
разове харчування All Inclusive Light (шведський стіл), медична страховка, участь у
програмних заходах «Bulgarian Chess Summer», послуги керівників групи.

Можливе розміщення в 2-місних номерах (з доплатою 20 євро).

Додатково оплачуються екскурсії та 10 євро депозит в готелі (повертається при
виселенні з номеру у разі, якщо не було пошкоджено майно готелю).

7. Порядок розрахунків



Авансова сума у розмірі 120 євро в гривневому еквіваленті має бути сплачена
до 20 березня 2018 року. Оплата здійснюється тільки за попереднім узгодженням з
організаторами поїздки.

Реквізити для сплати: р/р 26008052615882 МФО 300711 в Печерській філії ПАТ
"Приватбанк" ІПН 2783012724

Залишок вартості поїздки можна сплатити по прибуттю на місце зборів.

8. Перелік документів, необхідних для поїздки

Біометричний паспорт (для учасників будь-якого віку).

Нотаріально завірений дозвіл батьків (якщо дитина їде самостійно) на виїзд
дитини за кордон України.

9. Про ММЦ «Happy Land»

Пляж і море: 150 метрів від готелю, пляж просторий з дрібно-золотистим
піском, море з пологим пісочним дном, на пляжі є волейбольне поле;

На території готелю: басейн /25Х15м/, міні-бар біля бассейну (за додаткову
плату), кабінет лікаря (цілодобово), спортивні майданчики (футбольний,
волейбольний, баскетбольний), просторий зал для танців та проведення заходів,
сцена для концертів та різних анімацій;

Розміщення: 2-, 3-місні номери з балконом, кондиціонером, телевізором,
холодильником, WC з душем;

Безпека: на пляжі та біля басейну працюють рятувальники.

Повна інформаційна підтримка «Bulgarian Chess Summer» – сайт «Шахова
паралель Житомирської області»

Дане Положення є офіційним запрошенням для громадян України

ПОПЕРЕДНІЙ СПИСОКМОЖЛИВИХ ЗАХОДІВ

(після формування остаточного складу учасників згідно з їх побажаннями буде
сформовано точний План заходів)

Спеціалізовані шахові заходи:



1. Кваліфікаційний турнір класичних шахів з обрахунком національного рейтингу та
виконанням спортивних розрядів;

2. Шаховий рапід-турнір;
3. Шаховий бліц-марафон;
4. Шаховий гандикап-турнір;
5. Шаховий турнір по пішаковому ендшпілю;
6. Шахові лекції на будь-які теми за побажаннями учасників;
7. Конкурс шахових комбінацій;
8. Сеанс одночасної гри;
9. Вікторина з історії шахів;
10. Консультаційна партія поколінь / між містами / між областями / між країнами;
11. Гра всліпу;

Спортивні заходи:

1. Пляжний волейбол;
2. Пляжний футбол;
3. Пляжна гра «Захоплення прапору»;
4. Змагання з футболу;
5. Змагання з волейболу;
6. Змагання з баскетболу;
7. Дартс;
8. Піонербол;
9. Квест «Знайомство з готелем»;
10. Квест «Пошук скарбу»;
11. Конкурс замків із піску.

Тематичні ігри:

1. Мафія;
2. Монополія;
3. UNO;
4. Східно-логічні ігри;
5. Конкурс логічних загадок

Екскурсії:

1. Аквапарк;
2. Кімната страху;
3. Старий Несебр.
4. Екскурсія по м.Сонячний Берег


