
 
 

Komunikat nr 1 o zgrupowaniu juniorów w Łazach 

 
 

Śląski Związek Szachowy podaje szczegółowe informacje dotyczące planowanego zgrupowania  
w Łazach w dniach 23.06-03.07.2018r.  
Uczestnicy zgrupowania będą zakwaterowani w Ośrodku Wczasowym ”Bryza” w Łazach k/Koszalina 
przy ul. Wąska 2. 
Zawodnicy zakwalifikowani do Kadr Śląskiego Związku Szachowego biorący udział w zgrupowaniu 
ponoszą następujące opłaty: 

 

Kadra 
Koszty pobytu  

ponoszone przez uczestnika 
Koszty pobytu 

ponoszone przez ŚlZSzach 

Młodzik 400 zł (850-400) = 450 zł 

Junior 350 zł (850-350) = 500 zł 
 

Wpisowe: Turniej A – 140,00 zł; Turniej B – 120,00 zł; Turniej D – 60,00 zł. 
Wpisowe należy wpłacić na konto ŚlZSzach,  z zaznaczeniem właściwej grupy turniejowej. 

W programie zajęć kadry jest przewidziane: 
● udział w wybranym turnieju 
● pomoc trenerów w przygotowaniu i analizie rozegranych przez zawodników partii 
● zajęcia sportowo-rekreacyjne 

Kierownikiem zgrupowania będzie p. Marian Twardoń. Kadra wychowawczo-trenerska zostanie podana 
w komunikacie nr 2. 

Informujemy, że 
● wszyscy kadrowicze muszą zabrać ze sobą: aktualne badania (książeczka sportowca)  

potwierdzone przez  lekarza  sportowego,  legitymację  szkolną,  kartę  uczestnictwa oraz  
zgodę  rodziców, pod rygorem skreślenia z listy członków zgrupowania 

● dla zawodników zapewniamy na miejscu zgrupowania opiekę wychowawczo-trenerską 

● przewidujemy możliwość ubezpieczenia wszystkich zawodników 

● w razie wolnych miejsc istnieje możliwość udziału osób dodatkowych do 18 lat po wpłaceniu na konto 
ŚlZSzach  kosztów zgrupowania wynoszących 950 zł (10 dni * 85 zł /osobodzień + 10 zł * 10 dni 
opłata organizacyjna). Opłata nie zawiera kosztów wpisowego i transportu. 

● przewidujemy przejazd autokarem (koszt przejazdu w obie strony – 160,00 zł) 
 
Prosimy o szybkie zgłaszanie (ilość miejsc w autokarze ograniczona) swojego udziału mailem do 
Trenera Koordynatora Mariana Twardonia na adres: mtwardon@interia.pl  nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 21.05.2018r. z dopiskiem czy będzie korzystał z autokaru. 

Opłaty  za  udział  w  zgrupowaniu  wnoszą  przelewem  Kluby  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  
dnia 12.06.2018r. na konto: 

Śląski Związek Szachowy 41-803 Zabrze, ul. Kossaka 23 
BGŻ S.A. Oddział w Zabrzu  54 2030 0045 1110 0000 0236 8940 

podając obowiązkowo w tytule opłaty: Łazy  (+ nazwiska uczestników) 

Zawodnicy, którzy nie uregulują opłat ww. terminach nie mogą brać udziału w zgrupowaniu. 

 

Marian Twardoń – Trener Koordynator                                         Andrzej Matusiak – Prezes Zarządu 

 
 

 
 
 
 
 

Zadanie publiczne "Upowszechnianie kultury fizycznej w 2018 roku" jest współfinansowane ze 

środków budżetowych Samorządu Województwa Śląskiego. 

http://www.szs.org.pl/index.php?idm=5&amp;idm2=20&amp;idm3=47
mailto:mtwardon@interia.pl

