MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY
al. Powstania Warszawskiego 6/65

31-549 Kraków

KRS 0000057891

NIP: 6761816787

PKO BP S.A. I/O Kraków

63 1020 2892 0000 5902 0141 1297

Termin:
14 - 21.07.2018 roku
Kolonie rozpoczynają się kolacją w dniu przyjazdu (14.07.2018 r. – sobota), a kończą obiadem
w ostatnim dniu (21.02.2018 r. - sobota).

Miejsce:
Pokoje Gościnne „U Zofii”
ul. Skupniowa 42, Gliczarów Górny
Akcja "Szachowe Ferie z MZSzach” odbędzie się w malowniczym Gliczarowie Górnym, który jest
jedną z najwyżej położonych miejscowości na Podhalu i w Polsce. Ośrodek usytuowany jest w
atrakcyjnym otoczeniu, w klimacie korzystnym dla zdrowia i hartowania organizmu.

Cel imprezy:
1. Pogłębienie wiedzy szachowej - szkolenie szachowe z doświadczoną kadrą trenerską.
2. Podniesienie poziomu sportowego uczestników - czynne uczestniczenie w turnieju klasyfikacyjnym.
3. Poznanie urokliwych zakątków naszego regionu, jego środowiska przyrodniczego, tradycji,
zabytków kultury i historii.
4. Propagowanie aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.
5. Rozwijanie różnorodnych zdolności i umiejętności opartych na aktywności sportowej, artystycznej
i animacyjnej.
6. Integracja dzieci z klubów szachowych z województwa małopolskiego.

Warunki uczestnictwa:
1. Przesłanie zgłoszenia na adres: kamila.kaluzna87@gmail.com do dnia 1 czerwca 2018 r.
UWAGA – liczba miejsc jest ograniczona – możliwość przyjęcia 45 dzieci w wieku od 7 do 14
lat (siła gry: od bez kategorii do II+) .
Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, szkołę lub przynależność
klubową, kategorię szachową oraz telefon kontaktowy.
2. Przesłanie karty kolonijnej (załącznik nr 1 - wydrukowanej i podpisanej przez prawnych opiekunów
dziecka) w terminie do 15 czerwca 2018 r. na adres:

Kamila Kałużna
ul. Włoska 8/41 30- 638 Kraków
3. Opłatę za pobyt należy uiścić na konto MZSzach 63 1020 2892 0000 5902 0141 1297 z dopiskiem:
„Szachowe Ferie z MZSzach - imię i nazwisko uczestnika” - do 15 czerwca 2018 r.

Warunki finansowe:
1. Uczestniczenie w akcji kolonijnej to koszt 850 zł.

Cena kolonii zawiera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zakwaterowanie w pokojach 2– 4- osobowych z pełnym węzłem sanitarnym
wyżywienie - 3 posiłki dziennie + podwieczorek
transport autokarowy tam i z powrotem
całodobową opiekę pedagogiczną oraz medyczną
opiekę trenerską
ubezpieczenie NNW (pobyt + transport)
szkolenie szachowe - przydział do grup zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i wiekiem dziecka
rywalizację w turnieju klasyfikacyjnym – możliwość podwyższenia kategorii do I włącznie
całodniową wycieczkę autokarową
dodatkowe atrakcje: warsztaty regionalne, zajęcia sportowe na świeżym powietrzu: Wielka
Kolonijna Olimpiada Sportowa, dyskoteka

Serdecznie zapraszamy
Kamila Kałużna- koordynator projektu MZSzach
Telefon: 693-046-440
e- mail: kamila.kaluzna87@gmail.com

