ZIMOWISKO SZACHOWO-NARCIARSKIE
Szachy to nasza pasja !
Organizator: Szkoła Szachowa Szach-Mat , Zgierski Klub Szachowy Szach-Zgierz
Koordynator: Piotr Straupisz tel. 725 060 569, zimowiskoszachowe2020@wp.pl
Miejsce: O.W. Centrum Natury Beskid ul. Sosnowa 7 w Szczyrku
Termin:
I turnus: 19.01.2020 – 25.01.2020 – 7 dni Szczyrk

ZGŁOSZENIE NA ZIMOWISKO SZACHOWO – NARCIARSKIE 2020
Zgłaszam dziecko na Zimowisko szachowo-narciarskie w terminie:
od dnia……………….. do dnia ……………………… turnus nr ………….. miejscowość: Szczyrk
1.

Dziecko
imię ………………………………………………………………… Nazwisko………………………………………………………………………

2.

Data urodzenia: D/MC/R ……………………… 3. Miejsce zamieszkania ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.

Dane opiekuna
imię, nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
telefon ……………………………………… adres email………………………………………………………………………………………….

4.

Prosimy o określenia stopnia umiejętności gry w szachy :
•

Początkujący – nie posiada kategorii szachowej lub posiada V kategorię szachową

•

Średniozaawansowany – posiada IV lub III kategorię szachową

•

Zaawansowany – posiada co najmniej II kategorię szachową

Prosimy podkreślić właściwy stopień umiejętności gry w szachy.
4. Prosimy o określenie stopnia umiejętnośći jazdy na nartach:


Początkujący – pierwszy raz na nartach lub rozpoczął naukę w ubiegłym sezonie narciarskim



Średnio-zaawansowany – potrafi jeździć na nartach pługiem lub równolegle, ale preferuje łagodne stoki (trasy zielone,
niebieskie, trasy widokowe)



Zaawansowany – potrafi jeździć na nartach stylowo, czerwone trasy nie stanowią dla niego większego problemu.
Uwaga: Podane dane są dla nas tylko informacjami orientacyjnymi jak wstępnie będzie wyglądał podział grupy.
Umiejętności dzieci oraz ich stopień zaawansowania zostanie określony w pierwszym dniu na stoku narciarskim przez
instruktora narciarskiego.

5.

Prosmy o podanie: wzrost dziecka w cm ……………………………………… waga dziecka w kg ……………………………….
numer buta ……………………………… ( dane potrzebne do wypożyczenia sprzętu narciarskiego)

6.

Zapoznałem się z ofertą cenową i zoobowiązuje się do uiszczenia opłat w poniższych terminach:


I zaliczka wysokości 200 zł do dnia 15.11.2019



II zaliczka wysokości 200 zł do dnia 15.12. 2019



III wpłata pozostałej należności pakiet szachowo – narciarski 1180 zł (cena promocyjna 1050 zł) lub 700 zł pakiet
szachowy + wycieczki piesze, Snowtubing do 28.12.2019

………………………………………………………………………………………………………..
czytelny podpis, data
Niniejsze zgłoszenie należy wysłać na adres email: zimowiskoszachowe2020@wp.pl

