Informace účastníkům:
Vedoucí výprav si zkontrolují na startovních listinách správnost údajů svých hráčů.
Vedoucí výprav pak prezentují u ředitele turnaje všechny své svěřence a doprovody, které
přihlásili.
Vedoucí obdrží obálku se stravovacími poukazy pro svoji výpravu.
Na stravovacím poukaze má každý účastník označenou stravu, kterou si objednal.
Vedoucí si zkontroluje kompletnost poukazů.
Stravovací poukazy jsou nepřenosné.
Stravovací poukaz nesmí nikdo ztratit.
Účetní doklady bude vydávat ředitel turnaje v pátek a v sobotu. V neděli již není možné
vydávat doklady.
Účetní doklady musí korespondovat s Vašimi platbami a jsou vystaveny dle zálohových
faktur, které Vám byly zaslány.
Hrací sály mohou diváci průběžně navštěvovat, ale jen na rozumnou dobu.
Žádný divák nesmí v hracím sále dlouhodobě postávat u jedné partie.
V hracím sále nesmí sedět žádný divák a ani hráč, který již dohrál.
V hracím sále platí zákaz analyzování partií a hraní bleskovek.
Diváci, kteří budou rušit či porušovat daná pravidla, budou ze sálů trvale vykázáni.
Rodič, trenér či doprovod smí komunikovat s hráčem jen v nutných případech,
a to pouze po předchozím souhlasu rozhodčího.
Doprovod není formální, ale za své hráče plně zodpovídá.
Po 22. hodině je nutno dodržovat noční klid.
V celé budově platí zákaz kouření.
Slavnostní zahájení bude v sobotu v 13:30 ve velkém kongresovém sále.
Slavnostní zakončení bude po dohrání posledních partií a zpracování výsledků ve velkém
kongresovém sále.
Snídaně budou zajištěny formou švédských stolů. Obědy a večeře budou zajištěny formou
výdeje hotových jídel dle jídelníčku. Jídelníček je publikován na našem webu.
Rozpis stravování:
Snídaně

Oběd

Večeře

Út 15.11.

není

není

17:30 - 19:30

St 16.11.

7:00 - 9:00

11:30 - 14:00

17:30 - 19:30

Čt 17.11.

7:00 - 9:00

11:30 - 14:00

17:30 - 19:30

Pá 18.11.

7:00 - 9:00

11:30 - 14:00

17:30 - 19:30

So 19.11.

7:00 - 9:00

11:30 - 14:00

17:30 - 19:30

Ne 20.11.

7:00 - 9:00

11:00 - 13:30

není

