KOLONIE SZACHOWE
Szachy to nasza pasja !
Organizator: AM BESKID ul. Partyzantów 44 Bielsko-Biała
Koordynator: Piotr Straupisz tel. 725 060 569
Informacje dodatkowe i zapisy na kolonie: kolonie-szachowe2019@wp.pl, www.kolonie-szachowe.pl
Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy MIESZKO - Pokrzywna, Jarnołtówek 68a. www.osrodek-mieszko.pl
tel. 503 400 038
Ośrodek Wypoczynkowy HOTEL-GÓRALSKI ul. Sucha 113, Poronin. www.hotel-goralski.pl
tel. 507 950 900
Termin:
I turnus 01.07 - 12.07.2019 - 12 dni - Poronin
II turnus 15.07 - 26.07.2019r - 12 dni - Poronin
III turnus 30.07 - 10.08.2019r - 12 dni - Pokrzywna
IV turnus 10.08 - 21.08.2019r - 12 dni - Pokrzywna
V turnus 21.08 - 01.09.2019 - 12 dni - Pokrzywna
Zakwaterowanie: pokoje: 4 i 5 osobowe z łazienkami i TV.
Całodzienne wyżywienie (3 posiłki dziennie + podwieczorek),

(śniadania i kolacja szwedzki stół, obiad I i II dania wydawane)
Świadczenia żywieniowe rozpoczynają się obiadem w pierwszym dniu kolonii i kończą
się śniadaniem w ostatnim dniu kolonii .
Charakterystyka obozu: Kolonie przeznaczone dla dzieci od 7 lat do 15 lat chcących rozwijać umiejętności nauki
gry w szachy oraz lubiących aktywny wypoczynek, stawiamy na logiczne zabawy
i sprawność fizyczną.
Prosimy aby dzieci nie zabierały ze sobą tabletów, iphone itp., gdyż to tylko zaburza
harmonogram zajęć. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powierzone
dziecku gry, PSP, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne itp..
Program kolonii:
•

Warsztaty szachowe - nauka i doskonalenie gry w szachy, turniej szachowy na kategorię szachową.

•

Szachy na wesoło - turniej Kloca, śmieszne szachy.

•

Zajęcia szachowe dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych.

•

Turniej i lekcje szachów z Arcymistrzem

•

Zajęcia szachowe z mistrzem szachowym
(zajęcia dla grupy zaawansowanej 20 godzin- ranking 1600 / III kategoria dla grupy min. 15 osób)

•

Gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu, piłka nożna, badminton, koszykówka, siatkówka, dwa ognie,
przeciąganie liny, wycieczki na kąpielisko, tenis stołowy)

•

Nauka szermierki
(zajęcia dla początkujących, szermierka bezpieczna nawiązująca do tradycji szabli polskiej)

•

Na terenie ośrodka dostępny jest basen kąpielowy:
Poronin basen wewnątrz ośrodka, Pokrzywna basen zewnętrzny

•

Turystyka górska - wycieczki piesze w góry.

•

Ognisko i pieczenie kiełbasy, karaoke i dyskoteka.

•

Uczestnik kolonii otrzymuje w prezencie pamiątkową koszulkę, czapkę, upominek oraz certyfikat

uczestnictwa na kolonii szachowej
Odpłatność za kolonie wynosi: 1510, - zł
I rata zaliczka: 400 zł – płatne do 31.05.2019r. II rata: pozostałe rozliczenie 1110 zł – płatne do dnia 21.06.2019 r.
Opłaty za kolonie tj. raty I i II należy wpłacić przelewem na konto ośrodka tytułem:
uczestnik imię nazwisko dziecka, turnus nr …. od dnia ……………. do dnia ………….
AM BESKID nr konta: 84 1950 0001 2006 0055 7329 0003 IDEA BANK
(zaliczka nie podlega zwrotowi, gdy rezygnacja z uczestnictwa z kolonii szachowych wpłynie na 30 dni przed
terminem rozpoczęcia obozu)
W celu zgłoszenia dziecka na kolonie szachowe należy wysłać zgłoszenie na adres: kolonie-szachowe2019@wp.pl
po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia, należy bezzwłocznie przesłać zeskanowane strony karty kwalifikacyjnej
(strony od 1 – 4)
Dowód wpłaty zaliczki (I rata) oraz pozostałej kwoty (II rata) należy przesłać w określonym terminie
na adres: kolonie-szachowe2019@wp.pl
Uwaga:
Przy braku przesłania karty kwalifikacyjnej nie będzie możliwe zakwalifikowanie dziecka na kolonie.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wpłaty zaliczki (I rata).
Uwaga:
Cena nie obejmuje transportu dzieci, możliwy dojazd własny do ośrodków wypoczynkowych w Poroninie lub
Pokrzywnej. Przy większych grupach około 30 osób, będzie organizowany transport zbiorowy za dodatkową
opłatą.
Przybliżony koszt transportu:
•
•

do Poronina wynosi 180 zł (transport w obie strony)
do Pokrzywnej wynosi 150 zł (transport w obie strony)

Płatność za transport należy wpłacić do koordynatora w dniu wyjazdu kolonii
(Prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty)

Dokumenty do pobrania na stronie:
www.kolonie-szachowe.pl ,
turnus I i II w miesiącu lipiec: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_2254/
turnus III, IV i V w miesiącu sierpień: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_2255/

