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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
 
  



 

2 
 

Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
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(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
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Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 



 

1 
 

Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
 
  



 

2 
 

Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
 
  



 

2 
 

Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
 



 

4 
 

Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
 
  



 

2 
 

Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
 



 

4 
 

Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
 



 

4 
 

Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  



 

3 
 

(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 



 

1 
 

Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 



 

1 
 

Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
 
  



 

2 
 

Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  



 

3 
 

(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
 



 

4 
 

Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
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Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
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Шахи на літніх канікулах 
 

Шахові табори „Шахові лисиці“ в Бурсе 
в Кемпені 
 
Табір А з 11 по 15 липня 2022 р. (3-й 
тиждень канікул)  
 
Табір В з 1 по 5 серпня 2022 р. (6-й 
тиждень канікул) 
 
Як і 2 роки тому, «Шахові лисиці» хочуть наповнити літні канікули шахами.  Ми хочемо 
наблизити різноманіття шахів до усіх бажаючих дітей та молоді. 
 
Команда підтримки „Шахових лисиць“ складає яскраву програму про шахи: 
 
✔ Поради та рекомендації щодо відкриття, середини гри та завершення; 
 ✔ Варіанти та варіації шахів (наприклад, Raindrop шахи, T- шахи, шахи); 
 ✔ Варіанти турніру (наприклад, одночасні); 
 ✔ Шахи в інтернеті та в кіно; 
 ✔ створити свій власний варіант шахів; 
 ✔ Шахи в приміщенні та на відкритому повітрі; 
 ✔ та багато іншого! 
 
Табори не накладаються один на одного за часом проведення. 
 
Період:  
Табір А на 3-му тижні шкільних канікул NRW, 11-15 липня 2022    року.  
Табір B на 6-му тижні шкільних канікул NRW, 1-5 серпня 2022 року. 
 
Графік: 
з 9:30 до 13:00 та з 14:30 до 18:00  
Під час обідньої перерви (13:00 до 14:30) відсутність контролю за учасниками. 
 
Учасники: 
- Діти та молодь від 7 до 17 років 
- Початківці та просунуті гравці 
- Обмежена кількість учасників: табір A (16 місць), табір B (32 місця) 
 
Місце проведення: 
Бурса (в центрі Кемпена, поруч із Propsteikirche St. Marien) 
 
Команда підтримки: 
Луї Ноппер, Герріт Хайльманн, Міхаель Леттко, Армін Гессе та гравці молодіжних команд. 
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Вартість участі: 
● Ціна на ранній період до 15 травня 2022 року: 
    ○ «Шахові лисиці» платять 30 євро за один табір і 50 євро за обидва табори. 
    ○ Нешахові лисиці платять 60 євро за один табір і 100 євро за обидва табори. 
● Реєстрація після 15 травня 2022 року: 
    ○ Відповідна ціна збільшується на 10 євро. 
● Бонус: у вартість входить ваша власна табірна футболка та турнірний шаховий набір 
(дошка з фігурами) на одну табірну або дві табірні футболки та турнірний набір шахів (дошка 
з персонажами)! 
 (Замовляйте при реєстрації, вказуючи розмір футболки!) 
 ● Після реєстрації учасники отримають реквізити на оплату на електронну пошту з 
облікового запису Schachfuchse Kempen 1986 e.  v. 
 
Корона: 
 - Застосовуються правила Указу про захист від коронавірусу, що застосовуються під час 
свят. Учасники будуть своєчасно повідомлені. 
 
Звертайтеся з питань та реєстрації: camp@schachfuechse.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації про «Шахових лисиць» 
https://www.schachfuechse.de 
https://twitter.com/schachfuechse 
https://schach.in/schachfuechse-kempen-1986 
https://lichess.org/team/schachfuchse-kempen-1986-e-v 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми регулярно пропонуємо: 
Щотижневі тренування для дітей та молоді, 17-19 год. 
Шаховий вечір для дорослих 19-22 год. 
Обидві п'ятниці в Бурсі в Кемпені.  
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(Будь ласка, від’єднайте реєстраційну форму та здайте її на тренуваннях для молоді в п’ятницю з 
17:00. Або, будь ласка, відскануйте форму та надішліть її електронною поштою (див. вище).) 
 

Обов'язкова реєстрація та участь - дозвіл 
* Будь ласка, викресліть те, що не підходить 
 
Я/Ми цим заявляємо* 
 
 
____________________________________________________________ 
(Прізвище та ім'я законного опікуна) 
 

____________________________________________________________ 
(вулиця, поштовий індекс, місце проживання, телефон) 
 

____________________________________________________________ 
(номер телефону)                                           (адреса електронної пошти) 
 

погоджуюсь, що моя/наша* дитина 
 

____________________________________________________________ 
(ім'я)                                                                                 (дата народження) 
 

В таборі «Шахових лисиць» Кемпена обов'язково бере участь: 
 
Табір A ______ /                 Табір B ______ /                 Табір A і B ______ 
 

Розмір табірної футболки дитини ______*. 
 

Моя/наша дитина здорова і не має жодних порушень здоров’я*. 
 

Моя/наша дитина страждає від захворювань, які забороняють заняття спортом або інші види 
діяльності, наприклад _________________.* 
 

Моя/наша дитина може пересуватися одна/ в невеликій групі/ тільки з наглядачем*. 
 

Моя/наша дитина страждає на такі захворювання/ алергію і має регулярно приймати такі ліки*: 
 

____________________________________________________________ 
(Увага: керівники не призначатимуть ліки самостійно!) 
 

Додаткова інформація (включаючи розклад) буде розповсюджена після реєстрації, приблизно за 14 
днів до табору «Шахових лисиць» Кемпена. 
 



 

4 
 

Дрібний шрифт: 
Як законні опікуни, ми знаємо, що учасник буде виключений з табору, якщо він веде себе вкрай 
протизаконно та шкідливо для суспільства.  Організатор (в особі керівника) має право за власним 
коштом відправити додому учасників, які діють всупереч вказівкам керівника, порушують розпорядок 
будинку чи табору або вчиняють злочинні дії. 
Підписуючи, ми заявляємо про свою згоду на такий захід і зобов’язуємось нести всі витрати, понесені 
в результаті цього.  Ми зобов’язуємося виплатити компенсацію за будь-яку шкоду, яку наша дитина 
винно завдала під час заходу. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Фото моєї дитини можна опублікувати на сайті/газеті клубу.* 
 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 

Участь у нашому заході дозволяється лише тим, хто погоджується з правилами землі Північної Рейн-
Вестфалія (Додаток «Стандарти гігієни та захисту від інфекцій» до Корона NRW, Глава X).  У разі 
неповнолітніх має бути надана згода законного опікуна.  Відповідні норми доступні онлайн на 
домашній сторінці Міністерства охорони здоров’я (https://www.mags.nrw/coronavirus). 
 
Я прочитав вищезазначені правила та погоджуюся з ними. 
 

________________________________________________________________ 
(Місце, дата, підпис(и) законного опікуна) 
 


