
 

 

 

 

 

 

Termin: 

22 - 29.01.2022 roku  (7 dni) 

Kolonie rozpoczynają się kolacją w dniu przyjazdu (22.01.2022 r. – sobota), a kończą obiadem  

w ostatnim dniu (29.01.2022 r. - sobota). 

 

  

Miejsce:  

Pensjonat LUBAŃ*** 

Osiedle Sikory 41; Ochotnica Górna 

 
Akcja "Szachowe Ferie z MZSzach” odbędzie się w malowniczej miejscowości Ochotnica Górna, która 

jest jedną z najdłuższych wieś w Polsce, licząca niespełna 25 kilometrów. Ośrodek usytuowany jest w 

atrakcyjnym otoczeniu, w klimacie korzystnym dla zdrowia i hartowania organizmu, w przepięknych 

okolicznościach przyrody. 

Dużym atutem jest pyszna domowa kuchnia regionalna. 

       

Strona internetowa Pensjonatu: https://pensjonatluban.pl/index.php 

 

 

Cel imprezy:  

1. Podniesienie poziomu szachowego – szkolnie szachowe oraz czynne uczestniczenie w turnieju 

klasyfikacyjnym (możliwość zrobienia I kategorii szachowej). 

2. Poznanie urokliwych zakątków Małopolski, propagowanie aktywnych form wypoczynku dzieci  

i młodzieży, rozwijanie różnorodnych zdolności i umiejętności opartych na aktywności sportowej, 

artystycznej i animacyjnej. 

3. Integracja dzieci z klubów szachowych i szkół podstawowych z województwa małopolskiego. 

 

 
 

 



 

 

Organizator: Małopolski Związek Szachowy 

 

 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Szachowe Ferie z MZSzach 

 Przesłanie zgłoszenia na adres: kamila.kaluzna87@gmail.com do dnia 08 stycznia 2022 r. 

UWAGA – liczba miejsc jest ograniczona – możliwość przyjęcia 35 dzieci w wieku od 7 lat. 

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, przynależność klubową lub 

szkołę, kategorię szachową oraz telefon kontaktowy. 

 Przesłanie karty kolonijnej (zał. nr 1 - wydrukowanej i podpisanej przez prawnych opiekunów 

dziecka) w terminie do 10 stycznia 2022 r. na adres: 

Kamila Kałużna 

ul. Włoska 8/41  30- 638 Kraków 

   oraz dostarczenie oświadczenia rodzica (zał. nr 2) podczas zbiórki przed wyjazdem do Ochotnicy.  

 

 

Warunki finansowe: 

1. 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 stycznia 2022 r. 

 

 Szachowe Ferie z MZSzach = 1150 zł 

 

Cena zawiera: 

 zakwaterowanie w pokojach 2- 4- osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 

 wyżywienie - 3 posiłki dziennie + podwieczorek, 

 transport autokarowy tam i z powrotem (Kraków – Ochotnica Górna – Kraków), 

 opiekę pedagogiczno- instruktorską, 

 szkolenie szachowe - przydział do grup zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i wiekiem dziecka, 

 rywalizację w turnieju klasyfikacyjnym – możliwość podwyższenia kategorii do I włącznie, 

 wycieczkę autokarową, 

 ubezpieczenie NNW (pobyt + transport), 

 bogaty program sportowo- wypoczynkowy: rywalizacja piłkarska, zajęcia sportowe na świeżym 

powietrzu, prelekcje filmowe, warsztaty regionalne, zajęcia plastyczno- artystyczne. 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Kamila Kałużna- koordynator projektu MZSzach 

Telefon: 693-046-440 

e- mail: kamila.kaluzna87@gmail.com 
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