
 

 

Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzików 

w szachach szybkich i błyskawicznych 
Komunikat nr 2 

Śląskiego Związku Szachowego 

 

1. Na stronie PZSzach został opublikowany Komunikat Organizacyjny MPJ BiS. 
2. Koszty udziału zawodnika i osoby towarzyszącej (trenera, rodzica, opiekuna). W tabelce z lewej strony 

są podane koszty dla zawodnika z dofinansowaniem, a z prawej strony dla zawodnika bez dofinansowania i 
osób towarzyszących. 

 
Zawodnik 

dofinansowany: 
zakwaterowanie 

(3 dni * 60,00 = 180 zł) 
+ obiad (90 zł) 

PAKIET / OPIS 

Zawodnik,  
osoba towarzysząca 

na koszt własny: 
zakwaterowanie 

+ obiad (90 zł) 

(120 zł + 90 zł) 

210 zł 
A zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym (w module 1+2)  

w dn. 25-28.08.2022 oraz obiady w dn. 26-28.08.2022 

(300 zł + 90 zł) 

390 zł 
(30 zł + 90 zł) 

120 zł 
B zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym (w module 2+2 lub 

2+1) w. dn. 25-28.08.2022 oraz obiady w dn. 26-28.08.2022 

(210 zł + 90 zł) 

300 zł 

120 zł C zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym 
(w module 1+2) w dn. 25-28.08.2022 

300 zł 

30 zł D zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym (w module 2+2 lub 

2+1) w dn. 25-28.08.2022 

210 zł 

90 zł E obiady w dn. 26-28.08.2022 90 zł 

120 zł F wpisowe: 60 zł (szybkie) + 60 zł (błyskawiczne) 120 zł 

140 zł G przejazd w obie strony (koszt przejazdu może ulec zmianie 

– jest uzależniony od ilości chętnych) 
140 zł 

50 zł H opłata organizacyjna (dotyczy zawodników bez opieki 

wychowawczej) 
50 zł 

 
3. Płatności 
Na adresy mailowe klubów zostaną wysłane wyliczenia kosztów udziału zawodników, osób 
towarzyszących (trenera, rodzica, opiekuna) w mistrzostwach. 
Zawodnicy dokonują wpłaty przelewem poprzez macierzyste Kluby w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 13.08.2022 r. 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) 

4. Kierownik ekipy: Jarosław Kocela, jkocela@op.pl , tel. 603 706 117 
5. W komunikacie nr 3 Śląskiego Związku Szachowego zostaną podane szczegółowe informacje związane z 

wyjazdem, zakwaterowaniem. 
 

Jarosław Kocela                       Andrzej Matusiak 
Wiceprezes Zarządu ds. młodzieżowych               Prezes Zarządu 

 
 

Zadanie publiczne "Upowszechnianie kultury fizycznej w 2022 roku" dofinansowano  

z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. 

mailto:jkocela@op.pl

