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ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:
HOTELS Eretria Village & Holidays in Evia
Σκακιστική Ακαδημία Χαλκίδος «Παλαμήδης ο Ευβοεύς»,

Κύριοι,
Ύστερα από την έκδοση των προκηρύξεων, Πανελληνίων
Ατομικών πρωταθλημάτων Παίδων - Κορασίδων 2011 και του 39ου
Πανελλήνιου Ομαδικού Πρωταθλήματος Α΄ Εθνικής κατηγορίας και
των προδιαγραφών ανάληψής διοργάνωσης τους, η Σκακιστική
Ακαδημία Χαλκίδος «Παλαμήδης ο Ευβοεύς» και τα ξενοδοχεία
Eretria Village & Holidays in Evia υποβάλουν πρόταση μέσω της
Ακαδημίας Χαλκίδος για την ανάληψη διοργάνωσης τους στην
Ερέτρια, στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Eretria Village & Holidays
in Evia, με τις κάτωθι τιμές και παροχές:

Προτείνουμε η τέλεση των αγώνων να γίνει στο
ξενοδοχείο Holidays In Evia Eretria Village Club. Το ξενοδοχείο
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βρίσκεται μόλις 52 χλμ. από την Αθήνα (μέσω Ωροπού) και 115
χλμ.

οδικώς μέσω

της

υψηλής

γέφυρας

της

Χαλκίδας,

καταλαμβάνει έκταση 130 στρεμμάτων κατάφυτης γης που
καταλήγουν στα γαλάζια νερά του Ευβοϊκού

κόλπου. Το

συγκρότημα διαθέτει ιδιόκτητο χώρο στάθμευσης 480 θέσεων ο
οποίος θα διατεθεί δωρεάν για τους αγώνες, κοινή υποδοχή,
σαλόνια,

κεντρικό

εστιατόριο,

μπαρ

πισίνας

και

μπαρ

παραλίας, εκκλησάκι, πέτρινο αμφιθέατρο 600 θέσεων στο
οποίο μπορούν, αν το επιτρέπει ο καιρός, να γίνει η τελετή
λήξης, mini market - κυλικείο, internet corners στην πισίνα, το
μπαρ και το Iobby του ξενοδοχείου στα οποία κατά δη διάρκεια
των αγώνων θα παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο,
καθώς και video games. Θα διατεθούν δωμάτια (μονόκλινα,
δίκλινα. τρίκλινα, τετράκλινα, οικογενειακά) στο ξενοδοχείο 4
αστέρων και στο ξενοδοχείο 3 αστέρων, ικανά να φιλοξενήσουν
τουλάχιστον 600 άτομα. Το ένα κτήριο από το άλλο απέχει 45
περίπου μέτρα, δηλ ένα λεπτό περπάτημα.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ:

Πανελληνία Ατομικά πρωταθλήματα Παίδων Κορασίδων 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 24/6 – 1/7/ 2011 (7 διανυκτερεύσεις)
Καλύπτουμε

όλα

τα

έξοδα

των

διοργανώσεων,

τους

φιλοξενούμενους αθλητές, τα μέλη της ΕΣΟ και το προσωπικό όπως
ορίζουν οι προδιαγραφές σας στα ξενοδοχεία
Holidays

in

Evia

3*

σε

δωμάτια

Eretria Village 4* και

(μονόκλινα,

δίκλινα

και

τρίκλινα) που θα διαθέτουν οπωσδήποτε :
α1).
α2).
α3).
α4).

Κλιματισμό.
Ζεστό νερό συνεχώς
Τηλεφωνική σύνδεση
Τηλεόραση

Παροχή Internet (ασύρματη με ελεύθερη χρήση για αθλητές και
συνοδούς στους κοινόχρηστους χώρους του
Ξενοδοχείου Eretria Village
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ΧΡΕΩΣΕΙΣ: οι τιμές που ορίζονται από την ΕΣΟ

Καλύπτουμε ότι αναγράφεται στις προδιαγραφές ανάληψης της
διοργάνωσης,

όλους

τους

φόρους

και

επιπλέον

αυτών

προσφέρουμε σε όλους διαμονή all inclusive, που σημαίνει ότι
εκτός του Πρωινού, του Γεύματος και του Δείπνου, θα προσφέρεται
σε όλους δωρεάν βαρελίσιο κρασί, βαρελίσια μπύρα, αναψυκτικά
και νερό στα γεύματα στις ώρες που θα συμφωνηθούν με τη
διεύθυνση του ξενοδοχείου και επιπλέον κρύα η ζεστά σνάκς από
10:30 έως 12:00 και από 16:00 έως 17:30 η σε ώρες που θα
υποδειχτούν επίσης δωρεάν, καθώς και από 10:00 έως και 23:00
στα μπάρ βαρελίσιο κρασί, βαρελίσια μπύρα, αναψυκτικά, καφές
φίλτρου, τσάι, ούζο και κονιάκ, όλα δωρεάν. Το απόγευμα θα
προσφέρεται παγωτό (βανίλια και σοκολάτα) επίσης δωρεάν.
Επίσης, δύο φορές την εβδομάδα, στο κεντρικό εστιατόριο σε
μπουφέ έχει εξασφαλισθεί ειδικά για τους συμμετέχοντες στη
διοργάνωση, η οργάνωση ελληνικής και ιταλικής βραδιάς με
ανάλογη κουζίνα και happenings.

Οι ώρες του πρωινού, γεύματος και δείπνου θα καθορισθούν
από την ΕΣΟ, σε συνεργασία με τους διοργανωτές.
Βοηθητικοί Χώροι: Επάρκεια σε τουαλέτες, κυλικείο.
Θα διατεθούν χώροι υγιεινής που θα είναι προσπελάσιμοι από τους
διαγωνιζομένους χωρίς να απαιτείται η έξοδος από την Αίθουσα
των Αγώνων
Διοργανωτικές δαπάνες: Αναλαμβάνουμε σε κάθε περίπτωση να
καλύψουμε τις παρακάτω δαπάνες και υποχρεώσεις όπως αυτές
αναγράφονται στις προδιαγραφές ανάληψης:
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 Πλήρη φιλοξενία (διαμονή – διατροφή) των 169 προκριμένων
σκακιστών και σκακιστριών
 Δαπάνες οδοιπορικών επιθεώρησης εγκαταστάσεων (φιλοξενία).
 Μεταφορά, πλήρης

φιλοξενία και αμοιβή του προσωπικού,

(διαιτητές, γραμματεία, internet, γραφείο τύπου κλπ). Αμοιβή
διαιτητών σύμφωνα με τις Προδιαγραφές. Η

Αμοιβή

του

επικεφαλής διαιτητή μετά από συμφωνία μαζί του. Θεωρείται
αυτονόητο ότι, ως προς την αριθμητική σύνθεση και την
αρμοδιότητα ορισμού του Προσωπικού, θα τηρηθούν πλήρως τα
αναγραφόμενα στις Προδιαγραφές.
 Πλήρης φιλοξενία σε μονόκλινο δωμάτιο, τριών μελών του ΔΣ
της ΕΣΟ, που θα συμπεριληφθούν στην Οργανωτική Επιτροπή
και του Παρατηρητή των Αγώνων.
 Τα έξοδα του Τεχνικού Διευθυντή των αγώνων (μεταφορά,
πλήρης φιλοξενία, αμοιβή), εφόσον ορισθεί από την ΕΣΟ.
 Διάθεση αιθουσών για κάλυψη αναγκών της διοργάνωσης.
 Μεταφορά με δικά μας έξοδα όλου του απαραίτητου υλικού και
εξοπλισμού που διατίθεται από την ομοσπονδία ( τουλάχιστον
200 χρονόμετρα, σκακιέρες και κομμάτια).
 Έντυπο υλικό διοργάνωσης (αφίσες, πανώ, γραφική ύλη, κλπ.)
 Ενημέρωση ΜΜΕ
 Αγορά επάθλων (κύπελλα, μετάλλια, αναμνηστικά κλπ.).
 Τελετές έναρξης (προαιρετικά) – λήξης.

Μηχανοργάνωση:

Πλήρη

μηχανογραφική

υποστήριξη

στη

διάθεση του επικεφαλής διαιτητή, της γραμματείας, του γραφείου
τύπου και του internet.
(ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, φωτοτυπικά, fax κλπ.).
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Γραφεία
Ιδιαίτερα γραφεία για τη γραμματεία αγώνων, τον επικεφαλής
διαιτητή, το γραφείο τύπου και το internet.
Bulletin: Όπως ορίζουν οι προδιαγραφές, διάθεση (ένα CD ανά
έκδοση και συμμετέχοντα). Δυνατότητα download των pdf αρχείων
Ίντερνετ: Ειδική ιστοσελίδα για τα πρωταθλήματα, με αναλυτικά
αποτελέσματα, βαθμολογίες, δελτία τύπου, βίντεο, φωτογραφίες,
συνεντεύξεις, μετάδοση ζωντανά στο διαδίκτυο 30 παρτίδων κλπ.
Ζωντανή

Μετάδοση

δώδεκα

τουλάχιστον

παρτίδων

σε

γιγαντοοθόνη που θα εγκατασταθεί σε ειδικά διαμορφωμένη
αίθουσα χωρητικότητας 600 Ατόμων.
Προβολή διοργάνωσης:

Προβολή της διοργάνωσης με τον

καλύτερο τρόπο (δελτία τύπου, εκτύπωση αφισών, ανάρτηση πανώ,
ΜΜΕ Πανελλήνιας εμβέλειας αλλά και τοπικά, στην ιστοσελίδα
της

Ακαδημίας

(http://www.skakistikiakadimia.gr)

ιστοσελίδας που θα κατασκευαστεί

και

της

ειδικά για την διοργάνωση,

Ίντερνετ).
Αίθουσες Αγώνων
Συνολικά 1200 τμ (ενιαία 650 τμ, και παράπλευρες συνεδριακές) με
καρέκλες και τραπέζια 800 ατόμων, κλιματιζόμενη, με καλό
φωτισμό και χωρίς περιβαλλοντικούς θορύβους.
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Αίθουσα Αναλύσεων
Τουλάχιστον 20 τραπέζια με σκακιέρες, σε ικανοποιητική απόσταση
από τον χώρο αγώνων.
Συγκοινωνία.
Στην προσπάθεια μας να διευκολύνουμε τους συμμετέχοντες θα
υπάρξει μέριμνα για την παραλαβή τους δωρεάν από κέντρα
προσέλευσης Αεροδρόμιο, Λιμάνι τρένο από Σχηματάρι (Εθνική
οδός) και από Αθήνα με λεωφορεία προς τα ξενοδοχεία και
αντιστρόφως, αφού προηγηθεί συνεννόηση για μαζικές αφήξεις.

Τιμές για τα μέσα μεταφοράς.
ΚΤΕΛ: Αθήνα – Ερέτρια και αντιστρόφως 8,90€

Αίθουσα Αναμονής Συνοδών
Χώρους αναμονής για 500-600 περίπου άτομα σε κοντινή απόσταση
από την αίθουσα αγώνων.

Αίθουσα Παράλληλων Εκδηλώσεων
Τουλάχιστον 300 τμ, ενιαία, κλιματιζόμενη, με καλό φωτισμό και
χωρίς περιβαλλοντικούς θορύβους.
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Εξοπλισμός
Μικροφωνική και μικρόφωνο για τις ανάγκες της διοργάνωσης.
Πρώτες βοήθειες
Ιατρός αγώνων, φαρμακείο άμεσης ανάγκης στο χώρο των αγώνων
και σε εμφανές μέρος να αναγραφή του ονοματεπώνυμου και το
τηλέφωνο του ιατρού.
Πρόσθετες Παροχές
Οι πρώτοι Νικητές και Νικήτριες των Κατηγοριών κάτω των (12), 14
και 16 ετών (τρία αγόρια και τρία κορίτσια) θα φιλοξενηθούν στο
τουρνουά Negroponte 2011, που διοργανώνει η ΣΑ Χαλκίδος
“Παλαμήδης ο Ευβοεύς”.
Παράλληλες Εκδηλώσεις
Σεμινάριο Διαιτησίας, Προβολή Ταινιών Σκακιστικού Περιεχομένου,
Έκθεση Σκακιστικού Βιβλίου .
Το ποσό της εγγυητικής επιστολής δίδεται στην ΕΣΟ.
Δίδεται επίσης αντί 15.000,00€ όπως ζητείται, 20.000,00 στην ΕΣΟ.
Στην ΕΣΟ ανήκουν επίσης και τα Χρήματα των Παραβόλων.

Σε κάθε περίπτωση, Αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα
τους όρους των προδιαγραφών.
Είμαστε στην διάθεσή σας για όποια διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Για τη Σκακιστική Ακαδημίας Χαλκίδος

Παυλίδου Άννα
Πρόεδρος
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