
 

 

Organizator: Małopolski Związek Szachowy

Kamila Kałużna- koordynator projektu MZSzach 

Telefon: 693-046-440 

  

 

 

 

 

 

Termin: 

25.06 - 05.07.2022 roku  (11 dni) 

Kolonie rozpoczynają się obiadem w dniu przyjazdu (25.06.2022 r. – sobota), a kończą obiadem  

w ostatnim dniu (05.07.2022 r. - wtorek). Wyjazd o 23:00 (24.06), powrót ok. godziny 01:00 (06.07). 

 

Miejsce:   

Ośrodek Wypoczynkowy Bryza 

Budynek Bryza- Recepcja 

(ul. Wąska 2, ŁAZY)  

 

 
Akcja "Szachowe Wakacje z MZSzach” odbędzie się w nadmorskiej miejscowości wczasowo- 

wypoczynkowej – ŁAZY (województwo zachodniopomorskie).  

W tym czasie odbywać się będzie Międzynarodowy Festiwal Szachowy „Perła Bałtyku”.  

Ośrodek zajmuje powierzchnię 2,6 ha w odległości tylko 100 m od głównego wejścia na plażę.  

 

     

 

Cel imprezy:  

1. Uczestniczenie w Międzynarodowym Festiwalu Szachowym „Perła Bałtyku”. 

2. Podniesienie poziomu sportowego - czynne uczestniczenie w turnieju klasyfikacyjnym. 

3. Poszerzenie kontaktów rówieśniczych. 

4. Poznanie urokliwych zakątków Polski, propagowanie aktywnych form wypoczynku dzieci  

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

artystycznej i animacyjnej. 

 



 

 

Organizator: Małopolski Związek Szachowy

Kamila Kałużna- koordynator projektu MZSzach 

Telefon: 693-046-440 

  

 

 

 

 

Pakiety i warunki uczestnictwa: 

1. Szachowe Wakacje z MZSzach 

➔ Przesłanie zgłoszenia na adres: prezes.mzszach@gmail.com do dnia 20 maja 2022 r. 

UWAGA – liczba miejsc jest ograniczona, przyjmujemy dzieci od 7 roku życia. 

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 03 czerwca 2022 r. na adres: 

Kamila Kałużna 

ul. Włoska 8/41  30- 638 Kraków 

 

2. Rodzinne Wakacje z Szachami 

➔ Przesłanie zgłoszenia na adres: prezes.mzszach@gmail.com do dnia 20 maja 2022 r. 

UWAGA – liczba miejsc jest ograniczona – zakwaterowanie wyłącznie w pokojach 3- osobowych. 

 

 

Warunki finansowe: 

1. Opłatę za pobyt należy uiścić na konto MZSzach 63 1020 2892 0000 5902 0141 1297 z dopiskiem: 

„Szachowe Wakacje z MZSzach - imię i nazwisko uczestnika” - do 30 maja 2022 r. 

 

2. Koszt pakietu wynosi: 

➔ Szachowe Wakacje z MZSzach = 1870 zł + wpisowe do wybranej grupy turniejowej. 

➔ Rodzinne Wakacje z Szachami = 1350 zł (cena zawiera: zakwaterowanie z wyżywieniem, 

ubezpieczenie NNW, uczestniczenie w wycieczkach). Koszt dojazdu 250 zł/osoba. 

 

Cena zawiera: 

• zakwaterowanie w pokojach 3- osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 

• wyżywienie - 3 posiłki dziennie + podwieczorek, 

• transport autokarowy tam i z powrotem (Kraków – Łazy – Kraków), 

• opiekę wychowawczo- trenerską, 

• ubezpieczenie NNW (pobyt + transport), 

• bogaty program kulturalno- rozrywkowy: PLAŻOWANIE      , turniej piłkarski, zajęcia sportowe na 

świeżym powietrzu, turniej kloca, turniej szachów szybkich, konkurs rozwiązywania zadań (solving), 

piesze wycieczki, konkursy z nagrodami.  

 

 

Serdecznie zapraszamy! 
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