“Життя — це своєрідні шахи.”
Бенджамін Франклін, президент США

25.03 – 31.03

“Шахова гра – це випробування розуму”
Роберт Фішер одиннадцятий чемпіон світу.

“Шахи – не для слабких духом людей.”
Вільгельм Стейніц, перший офіційний чемпіон світу з шахів.

16.06 – 29.06
“Ніхто не пожалкує про час, відданий
шахам, адже вони допоможуть у будьякій професії...”
Тигрян Петросян, чемпіон світу з шахів.

“Шахи — це життя”
Роберт Фішер одиннадцятий чемпіон світу.

з міна

16.07 – 29.07

V

“Хорошому гравцеві завжди щастить”
Капабланка, 3-й чемпіон світу з шахів.

31.07 – 13.08
з міна

VI

“Все, що має значення на шахівниці —
це хороші ходи”

Замовлення приймаються за тел.:
(097) 473-43-14 Юрій
(067) 579-39-78 Вікторія
(067) 464-46-38 Тетяна
e-mail: pusha76@gmail.com

Наша адреса: м.Київ, вул.Юнкерова, 76.

Роберт Фішер, одинадцятий чемпіон світу з шахів.

15.08 – 28.08

ШАХОВА КРАЇНА

ДЛЯ ДІТЕЙ

* Розклад може змінюватися
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ДИТЯЧИЙ ПОЗАМІСЬКИЙ ЗАКЛАД
ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ
«ПУЩА ВОДИЦЯ»

та
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з міна

01.06 – 14.06

8:20 v зарядка на вулиці
сніданок v 9:00
9:30 — 12:00 v шахи (теорія)
12:00 — 13:00 v шахи (практика)
обід v 13:00
14:00 — 15:00 v тиха година
15:30 — 17:00 v шахи (турніри)
17:00 — 18:30 v анімаційна
або спортивна програма
вечеря v 19:00
19:30 — 21:00 v вечірня
розважальна програма
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Літні канікули:

Розклад дня:

вес

I
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з мі н а

Весняні канікули:

Шахова країна запрошує дитячі
колективи, які обожнюють шахи та
всіх бажаючих провести осінні та літні
канікули в атмосфері шахів.
Шахова країна організована на
ДЛЯ ДІТЕЙ базі Дитячого позаміського закладу
оздоровлення та відпочинку “Пуща
Водиця”, що знаходиться у Києві, у курортній зоні, в
мальовничому екологічно-чистому лісовому районі з
однойменною назвою. Тут чудові кліматичні умови:
чисте повітря, насичене киснем та запахом хвої,
захищеність від вітру, природні водоймища. Усе це
сприяє ефективному оздоровленню дітей, зміцненню
їхньої імунної системи, відновленню сил.

ШАХОВА КРАЇНА

В Шаховій країні створено особливе середовище, де все підпорядковано на сприяння зростанню
професійної майстерності юних шахістів, їх інтелектуальному розвитку. А також пропонується цікава програма дозвілля.
Відмінне п’ятиразове харчування, здоровий сон і
обов’язкове фізичне навантаження сприяють тому,
що навіть при інтенсивних тренуваннях шахісти не
стомлюються. Кожен день відкриває нові сторінки з
яких засвоюються премудрості старовинної гри.
В процес навчання входять: вивчення стратегії,
майстер-класи, аналіз партій, розв’язання завдань,
розігрування тренувальних позицій, турніри та багато іншого.
Учасники розділяються на групи по 10-12 осіб.
З кожною групою працює тренер та виховательаніматор. Програми для груп розроблено з урахуванням вікових особливостей.
Для керівника групи від 10 дітей проживання
безкоштовне, харчування по собівартості продуктів.

Табір забеспечує:
p
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проживання у 3-х та 4-х місних
кімнатах з частковими
зручностями;
проживання у 2-х та 3-х місних
кімнатах зі зручностями;
5-разове харчування;
усі навчальні шахові модулі;
усі розважальні заходи;
купання у басейні (в літній період);
охорона;
медичне забезпечення.

www.пуща.укр

“Шахи, як любов і музика, володіють
здатністю робити людину щасливою”
Зіґберт Тарраш, гросмейстер.

