Termin:
15 - 21.08.2022 roku
Kolonie rozpoczynają się obiadem w dniu przyjazdu (15.08.2022 r. – poniedziałek), a kończą obiadem
w ostatnim dniu (21.08.2022 r. - niedziela).

Miejsce:
Dom wypoczynkowy “Nauczyciel”
(43-450 Ustroń, Wczasowa 21)
Akcja "Szachowe Wakacje z MZSzach” odbędzie się w malowniczej miejscowości wczasowowypoczynkowej – Ustroń (województwo śląskie; powiat cieszyński). W tym czasie odbywać się będzie
Festiwal „Ustroń Stolicą Szachów” z bogatym programem rywalizacyjno- rozrywkowym.
Obiekt położony jest na stoku Równicy, nad potokiem Jaszowiec. Bliskość Czantorii (15 min.)
i Równicy (40 min.) pozwoli poznać piękno Beskidu Śląskiego.
Strona ośrodka: https://www.ustron-nauczyciel.pl/

Cel imprezy:
1. Uczestniczenie w jednym z największych polskich wydarzeń szachowych – we Festiwalu „Ustroń
Stolicą Szachów”, gdzie główną atrakcją jest wizyta Mistrza Świata GM VISWANATHAN
ANAND.
2. Podniesienie poziomu sportowego - czynne uczestniczenie w turieju klasyfikacyjnym
„Szachy w Ustroniu łączą pokolenia”.
3. Poszerzenie wiedzy szachowej – analiza partii szachowych z doświadczoną kadrą trenerską.
4. Poznanie urokliwych zakątków Polski, propagowanie aktywnych form wypoczynku dzieci
i młodzieży, rozwijanie różnorodnych zdolności i umiejętności opartych na aktywności sportowej,
artystycznej i animacyjnej.

Warunki uczestnictwa:
➔ Przesłanie zgłoszenia na adres: prezes.mzszach@gmail.com do dnia 05 lipca 2022 r.
UWAGA – liczba miejsc jest ograniczona – możliwość przyjęcia dzieci do lat 12
(zawodnicy grup E do lat 12, F do lat 10, G do lat 8).
Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, przynależność klubową lub
szkołę, kategorię szachową oraz telefon kontaktowy.

➔ Przesłanie karty kolonijnej (zał. nr 2 - wydrukowanej i podpisanej przez prawnych opiekunów
dziecka) w terminie do 17 lipca 2022 r. na adres:

Kamila Kałużna
ul. Włoska 8/41 30- 638 Kraków

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 20 lipca 2022 r.
2. Koszt pakietu wynosi:
➔ Szachowe Wakacje z MZSzach = 1350 zł + 70 zł. wpisowe do grupy turniejowej (E, F, G).
3. Możliwość Rodzinnego wyjazdu – szczegóły udzielane są mailowo

Cena zawiera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zakwaterowanie w pokojach 2- 3- osobowych z pełnym węzłem sanitarnym,
wyżywienie - 3 posiłki dziennie + podwieczorek,
transport autokarowy tam i z powrotem (Kraków – Ustroń – Kraków),
opiekę pedagogiczno- instruktorską,
ubezpieczenie NNW (pobyt + transport),
wycieczki piesze,
uczestniczenie w Międzynarodowym Festiwalu „Szachy w Ustroniu łączą pokolenia”,
spotkanie z Mistrzem Świata GM VISWANATHAN ANAND,
bogaty program kulturalno- rozrywkowy: możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowych na
świeżym powietrzu, prelekcje filmowe, pokaz żywych szachów, uczestniczenie w Pikniku w
Ustroniu i wiele innych atrakcji.

Serdecznie zapraszamy!
Kamila Kałużna- Turcza
koordynator projektu MZSzach
Telefon: 693-046-440
e- mail: prezes.mzszach@gmail.com

Organizator: Małopolski Związek Szachowy

