
Komunikat nr 2 o zgrupowaniu juniorów w Ustroniu 13-22.08.2021 
 

I. KOSZTY UDZIAŁU W ZGRUPOWANIU 

A. Kadra Wojewódzka Młodzika i Juniora 

Kadra 
Koszty pobytu ponoszone 

przez uczestnika 
Koszty pobytu ponoszone 

przez ŚLZSzach 

Młodzik 960 zł (1350-960) = 390 zł 

Junior 1080 zł (1350-1080) = 270 zł 

 
Informujemy, że w ramach kosztów nie jest ujęte wpisowe do turnieju. 
Powołanie KWJ nastąpi po zakooczonych rozgrywkach OOM – 28.07.2021r 
Kluby posiadające kadrowiczów KWJ wnoszą opłaty do 02.08.2021r 

B. Zawodnik dodatkowy - 1350 zł  (9 dni * 150 zł /osobodzieo) 

C. Opłaty za udział w zgrupowaniu wnoszą przelewem Kluby w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
15.07.2021r. na konto:  97 1600 1462 1019 5563 7000 0001 

Śląski Związek Szachowy, ul. 1 Maja 24, 40-287 Katowice 
podając obowiązkowo w tytule  opłaty: Ustroo + grupa + nazwisko i imię  

Zawodnicy, którzy nie uregulują opłat w/w terminie nie mogą brad udziału w zgrupowaniu. 

II.  INFOMACJE DODATKOWE 
a) Przyjazd we własnym zakresie w dniu 13.08.2021r. (piątek) w godzinach 16.00-18.00 

Zakwaterowanie i wyżywienie w  Gościocu Pod Brzegiem , ul. Kuźnicza 10a , 43-450 Ustroo. 
b) Zakooczenie zgrupowania w dniu 22.08.2020r. (niedziela) ok. godz. 14.00 
c) Prosimy o przesłanie na maile: mtwardon@interia.pl i jkocela@op.pl  informacji o wyborze  

grupy turniejowej oraz peselu i adresu zamieszkania uczestnika zgrupowania.  
Powyższe dane są potrzebne do zawarcia ubezpieczenia. Prosimy o szybką informację zwrotną. 

III.  PRZYPOMNIENIE 
Przypominamy o zabraniu dokumentów: 
- podpisany Regulamin uczestnictwa zawodnika w zgrupowaniu COVID-19, 
- karta uczestnictwa zawodnika w zgrupowaniu, 
- RODO - zgoda rodziców, 
- legitymacja szkolna, 
- członków Kadry Wojewódzkiej Młodzika obowiązują badania lekarskie. 
 Uczestnicy zgrupowania zobowiązani są do posiadania maseczki do zasłaniania nosa i ust. 

IV.  KADRA TRENERSKO-WYCHOWAWCZA 
1. Marian Twardoo, tel. 502 133 801 
2. Jarosław Kocela, tel. 603 706 117 
3. Michał Tworuszka 
4. Anna Hampel  
5. Nazwisko piątego trenera zostanie podane po zakooczeniu OOM. 
 
Marian Twardoo                     Andrzej Matusiak 
Trener Koordynator                    Prezes Zarządu 

 
Zadanie publiczne "Upowszechnianie kultury fizycznej w 2021 roku" dofinansowano  

budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. 
 

mailto:jkocela@op.pl

