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Προς
τους διευθυντές
1. των Δημοτικών Σχολείων
2. των Γυμνασίων και
3. των Λυκείων του
Δήμου Νεάπολης-Συκεών
Θέμα: Διοργάνωση του «2ου Διαδικτυακού Σκακιστικού Τουρνουά
Δημοτικών Σχολείων,Γυμνασίων και Λυκείων του δήμου Νεάπολης- Συκεών»

Αγαπητοί συνεργάτες,
Μετά την επιτυχία του 1ου Διαδικτυακού Σκακιστικού Τουρνουά που διεξήχθη κάτω από
δύσκολες συνθήκες για όλους μας το Δεκέμβριο του 2020, η Σκακιστική Ακαδημία Συκεών
Νεάπολης και ο δήμος μας αποφάσισε να προχωρήσουν στη διοργάνωση του 2 ου Διαδικτυακού
Σκακιστικού Τουρνουά.
Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, θέλουμε μέσα
από αυτή τη διοργάνωση να δώσουμε δημιουργική διέξοδο στους μαθητές του δήμου μας
προσφέροντάς τους μέσα από το παιχνίδια χαρά και γνώση.
Το τουρνουά, θα διεξαχθεί την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021, από τις 11:00 έως τις 14:00. Θα
απευθύνεται σε μαθητές των Δημοτικών μας Σχολείων όπως και στο 1 ο τουρνουά, αλλά και σε
μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και χαρά μας θα ήταν να συμμετέχουν σε αυτό και παιδιά που δεν
γνωρίζουν σκάκι. Για αυτόν το λόγο, πριν την έναρξη του τουρνουά, θα πραγματοποιηθεί
διαδικτυακό σεμινάριο μιας ώρας, για γονείς και μαθητές που το επιθυμούν ώστε να γνωρίσουν
βασικές κινήσεις αλλά και για τη σωστή χρήση της πλατφόρμας (www.lichess.org) που θα διεξαχθεί
το τουρνουά. Σε αυτό τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο μπορούν να κάνουν εγγραφή στο σεμινάριο

διαλέγοντας μέρα και ώρα της επιλογής τους και ταυτόχρονα να πραγματοποιήσουν την εγγραφή
τους στο διαδικτυακό τουρνουά https://forms.gle/jvQb3dn8dUQyrnxg8
Σας παρακαλούμε λοιπόν, να προωθήσετε σε όλους τους μαθητές σας την παρακάτω φόρμα
εγγραφής για το διαδικτυακό τουρνουά https://forms.gle/jvQb3dn8dUQyrnxg8 καθώς και τα
επισυναπτόμενα αρχεία με τις βασικές αρχές που πρέπει να ξέρει κάποιος για να παίξει μια
ολοκληρωμένη παρτίδα σκάκι.
Με την πεποίθηση ότι θα σας βρούμε για ακόμη μία φορά συμπαραστάτες στην προσπάθειά μας
σας ευχαριστούμε από καρδιάς.

Με εκτίμηση
Ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικών Υπηρεσιών, ΚΕΠ
και Παιδείας
Μιχάλης Βουλγαρίδης

ΔΗΜΟΣ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

2

o

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ,
ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ & ΛΥΚΕΙΩΝ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ
28/2/2021
11.00 – 14.00

ΔΗΛΩΣΕ

ΤΩΡΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
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