
„Wakacje z szachami” Dobryszyce 2018 
 

Śląski Związek Szachowy informuje, że tegoroczne „Wakacje z szachami” zostaną  

zorganizowane w dniach 10-20.08.2018 r. w województwie łódzkim – w Dobryszycach.  

Zgłoszenia uczestników zgodnie z komunikatem organizatora dokonuje Śląski Związek Szachowy.  

Limit miejsc dotowanych na województwo – 4 (w przypadku większej ilości chętnych tworzona jest 

lista rezerwowa). 

Odpłatność z uwzględnieniem dotacji jednego uczestnika wynosi 600 zł. 

Istnieje możliwość uczestniczenia w akcji kolonijnej dziecka (roczniki 2011 - 2003) za pełną 

odpłatnością – 1100 zł. Liczba miejsc pełnopłatnych jest ograniczona – 20 dzieci (decyduje 

kolejność zgłoszeń). Zgłoszenia zainteresowanych udziałem w koloniach za pełną odpłatnością 

proszę kierować bezpośrednio na adres koordynator projektu pani Kamili Kałużnej 

kamila.kaluzna87@gmail.com . 

 

Śląski  Związek Szachowy przyjmuje zgłoszenia dzieci na tegoroczne turnusy „Wakacji z szachami".  

Zgłoszenia na miejsca dotowane proszę kierować drogą elektroniczną na adres Wiceprezesa 

Zarządu ds. młodzieżowych - Jarosław Kocela, jkocela@op.pl . 

Termin zgłoszeń do 22 maja 2018 r.  

Lista zakwalifikowanych osób zostanie umieszczona na stronie ŚlZSzach do dnia 26 maja 2018 r. 

 

Warunki uczestnictwa i otrzymania dotacji: 

1. Uczestnikami kolonii mogą być dzieci w wieku 9-14 lat (roczniki 2009 – 2004) posiadające   

 maksimum kategorię szachową II+.  

2. Uczestnik kolonii musi posiadać licencję zawodniczą Polskiego Związku Szachowego. 

3. Uczestnicy dotowani „Wakacji z szachami” nie mogą być członkami kadry wojewódzkiej w  

dyscyplinie sportowej - szachy. 

4. Reprezentowany przez uczestnika klub szachowy nie może zalegać z opłatami składek  

członkowskich za rok 2017 na rzecz PZSzach. 

Każdy wniosek (załącznik nr 1) powinien zawierać: 

- imię i nazwisko dziecka, 

- datę urodzenia (rrrr-mm-dd), 

- kategorię szachową, 

- ranking FIDE, 

- przynależność klubową, 

- numer licencji,  

- telefon kontaktowy, 

- adres e-mail, 

- informację: czy dziecko było uczestnikiem „Wakacji z Szachami” w latach poprzednich 

- wyniki (z roku 2017) uzyskiwane przez uczestnika w imprezach organizowanych przez  

 Śląski Związek Szachowy (m.in. Mistrzostwa Śląska Juniorów w szachach klasycznych,  

Mistrzostwa Śląska Juniorów w szachach szybkich) 

 

Wniosek niekompletny nie będzie rozpatrywany przez Komisję Młodzieżową. 

 

Kryteria, którymi będzie kierowała się Komisja Młodzieżowa przy wyborze uczestnika: 

- pierwszeństwo ma uczestnik, który nie uczestniczył ww. imprezie 

- aktywność i wyniki uzyskiwane w imprezach organizowanych przez Śląski Związek Szachowy 

- wyniki uzyskane przez Klub we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2017 roku 

 

Przy wyborze uczestnika Komisja Młodzieżowa będzie starała się zakwalifikować osoby z różnych 

klubów. Wpłaty oraz wypełnioną kartę kolonijną, osoby zakwalifikowane przesyłają w 

nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2018 r. na adres Organizatora podany w komunikacie. 

 

 

Wiceprezes Zarządu ds. młodzieżowych – Jarosław Kocela 
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