
 

Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych 

Komunikat nr 2  
Śląskiego Związku Szachowego 

 

 
 
 

W dniach 30.08-01.09.2019r. w Rzeszowie zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski Juniorów  
w Szachach Szybkich i Błyskawicznych (strona zawodów: www.mpjbis2019.pl).  
Przyjazd do Rzeszowa w dniu 29.08.2019r. 
Śląski Związek Szachowy przewiduje dofinansowanie zawodników w kwocie 210 zł 
(zakwaterowanie i wyżywienie) oraz opiekę wychowawczą.  
Dofinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w mistrzostwach dotyczy tegorocznych 
finalistów Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16 i 18 oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży do 
lat 12 i 14. 
O dofinansowanie mogą ubiegad wyłącznie zawodnicy biorący udział w obydwu turniejach.   
Przewiduje się, że dofinansowanie otrzyma ok. 50 tegorocznych finalistów. 
Istnieje możliwośd dołączenia do ekipy Śląskiego  Związku Szachowego osób biorących udział w 
MPJ BiS na koszt własny.  
Śląski Związek Szachowy zapewnia również tym osobom opiekę wychowawczą.  
Wszystkie ww. osoby dokonują opłaty poprzez Śląski Związek Szachowy.  

Zgłoszenia do Organizatora Mistrzostw dokonuje Śląski Związek Szachowy !!! 

Śląski Związek Szachowy organizuje grupowy wyjazd na tę imprezę autobusem.  
Koszt przejazdu w obie strony wynosi 80 zł.  
W pierwszej kolejności prawo do przejazdu zorganizowanego mają tegoroczni finaliści.  
W przypadku wolnych miejsc w autobusie istnieje możliwośd skorzystania z przejazdu przez 
zawodników dodatkowych – decyduje kolejnośd zgłoszeo.  
Zgłoszenie chętnych na transport oraz określenie wariantu wyboru PAKIETU zakwaterowania i 
wyżywienia - w nieprzekraczalnym terminie - do 12.07.2019r. (termin przedłużony). 
W zgłoszeniu zawodnika, osoby dodatkowej należy podad: 
a) imię i nazwisko, klub, grupa wiekowa, rok urodzenia, pesel, telefon kontaktowy, 
b) czy osoba będzie korzystała z zakwaterowania i wyżywienia (jeśli Tak to podad jaki PAKIET,  

z kim w pokoju, 
c) czy osoba będzie korzystała z autokaru. 
 
Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają macierzyste kluby lub rodzice /opiekunowie uczestników. 

Zawodnicy dokonują wpłat przelewem poprzez macierzyste Kluby w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 16.08.2019r. na konto: 

54 2030 0045 1110 0000 0236 8940 
Śląski Związek Szachowy 

ul. 1 Maja 24, 40-287 Katowice 
podając obowiązkowo w tytule przelewu: MPJ BiS  (+ nazwiska uczestników) w kwocie: 
 

 

Zadanie publiczne "Upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku" jest współfinansowane  

ze środków budżetowych Samorządu Województwa Śląskiego. 

http://www.mpjbis2019.pl/


Zawodnik dofinansowany: 210 zł 
(zakwaterowanie i wyżywienie)  

opłaca ŚlZSzach PAKIET / OPIS 

Zawodnik na koszt własny 

Wpisowe (100 zł) + 
przejazd (80 zł) + 
pobyt (dopłata) 

Wpisowe (100 zł) + 
pobyt (dopłata) 

wpisowe (100 zł) +  
przejazd (80 zł) + 

pobyt 

wpisowe 100 zł + 
pobyt 

(100 zł + 80 zł + 180 zł) 

360 zł 
(100 zł + 180 zł) 

280 zł 

A zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym 

(w module 2+1) w dn. 29.08-01.09.2019 
pełne wyżywienie od kolacji  29.08  
do obiadu 01.09.2019  

(100 zł + 80 zł + 390 zł) 

570 zł 
(100 zł + 390 zł) 

490 zł 

(100 zł + 80 zł + 60 zł) 

240 zł 
(100 zł + 60 zł) 

160 zł 

B zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym 

(w module 2+2) dn. 29.08-01.09.2019 
pełne wyżywienie od kolacji 29.08  
do obiadu 01.09.2019 

(100 zł + 80 zł + 270 zł) 

450 zł 
(100 zł + 270 zł) 

370 zł 

(100 zł + 80 zł + 45 zł) 

225 zł 
(100 zł + 45 zł) 

145 zł 

C zakwaterowanie w pokoju 3-osobowym 

(w module 2+3) dn. 29.08-01.09.2019 
pełne wyżywienie od kolacji 29.08  
do obiadu 01.09.2019 

(100 zł + 80 zł + 255 zł) 

435 zł 
(100 zł + 255 zł) 

355 zł 

(100 zł + 80 zł + 60 zł) 

240 zł 
(100 zł + 60 zł) 

145 zł 
D zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym 

(w module 2+1) w dn. 29.08-01.09.2019 

(100 zł + 80 zł + 270 zł) 

450 zł 
(100 zł + 270 zł) 

370 zł 
(100 zł + 80 zł) 

180 zł 
(100 zł) 

100 zł 
E zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym 

(w module 2+2) w dn. 29.08-01.09.2019 

(100 zł + 80 zł + 150 zł) 

330 zł 
(100 zł + 150 zł) 

250 zł 
(100 zł + 80 zł) 

180 zł 
(100 zł) 

100 zł 
F zakwaterowanie w pokoju 3-osobowym 

(w module 2+3) w dn. 29.08-01.09.2019 

(100 zł + 80 zł + 135 zł) 

315 zł 
(100 zł + 135 zł) 

235 zł 
(100 zł + 80 zł) 

180 zł 
(100 zł) 

100 zł 
G obiady w dniach 30.08-01.09.2019 (100 zł + 80 zł + 75 zł) 

255 zł 
(100 zł + 75 zł) 

175 zł 
 

Z poważaniem 
Jarosław Kocela – Wiceprezes  Zarządu ds. młodzieżowych 

 

Zadanie publiczne "Upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 roku" jest współfinansowane  

ze środków budżetowych Samorządu Województwa Śląskiego. 


