Komunikat nr 2
Śląskiego Związku Szachowego
dotyczący Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16 i 18

Śląski Związek Szachowy informuje o dofinansowaniu zawodników w Mistrzostwach Polski
Juniorów do lat 16 i 18 w szachach w Szklarskiej Porębie w dniach 12-21.03.2021 r.
Organizatorem mistrzostw jest KSz Stilon Gorzów Wlkp.
Strona mistrzostw: http://mpj2021.agencja64.pl/
Dofinansowanie wynosi 990,00 zł na każdego uprawnionego zawodnika (wg załączonej listy)
i obejmuje koszty zakwaterowania i wyżywienia.
Klub zainteresowany dofinansowaniem zobowiązany jest wpłacić za każdego zawodnika biorącego
udział w zawodach tylko różnicę wynikającą z kosztów pobytu (zakwaterowanie
i wyżywienie) podanych przez Organizatora minus dofinansowanie tj.
a) dla pokoju 1 os.
(150,00 * 9 dni):
1350 zł – 990 zł = 360 zł
b) dla pokoju 2-3 os. i studio 2+2
(110,00 * 9 dni):
990 zł – 990 zł = 0 zł
na konto Śląskiego Związku Szachowego:
BNP Paribas 54 2030 0045 1110 0000 0236 8940
40-287 Katowice, ul. 1 Maja 24
Tytuł przelewu: MPJ + imię i nazwisko zawodnika
Kluby zobowiązane są również do uregulowania wpisowego w wysokości 120 zł (zawiera opłatę
rankingową) za zawodnika na konto podane w komunikacie Organizatora.
Za pozostałe osoby towarzyszące nie będące zawodnikami klub opłaca pobyt w pełnej wysokości na
konto podane w komunikacie Organizatora.
Zgodnie z komunikatem Organizatora, prosimy we własnym zakresie dokonać potwierdzenia udziału
zawodników w mistrzostwach, rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:
1. Przesłanie potwierdzenia wpłaty wpisowego za zawodnika w terminie do dnia 05.03.2021 r.
mailem do Wiceprezesa Zarządu ds. młodzieżowych - Jarosław Kocela, jkocela@op.pl
2. Wpłata różnicy kosztów pobytu (zakwaterowanie i wyżywienie) zawodnika minus dofinansowanie
na konto Śląskiego Związku Szachowego.
3. Podpisanie listy obecności.
Informujemy, że zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym za zdolność zawodników do startu
w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub,
rodzic. Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice oraz uprawnieni do tego
szkoleniowcy i opiekunowie z klubów.
Wiceprezes Zarządu ds. młodzieżowych
Jarosław Kocela

Prezes Śląskiego Związku Szachowego
Andrzej Matusiak

