Maluchy przy szachownicy w morskiej
stolicy
XI WAKACYJNY TURNIEJ I SZKOLENIE DLA DZIECI DO LAT 12 – MIĘDZYZDROJE 8-17.08.2021
I.Cel imprezy:
- popularyzacja gry w szachy wśród dzieci do lat 12
- podwyższanie kwalifikacji szachowych przez udział w cyklu zajęć i wykładów, prowadzonych przez doświadczonych pedagogów
(m.in. Andrzej Modzelan, Tomasz Gałażewski)
- wakacyjny wypoczynek dzieci i rodziców
II.Organizatorzy:
- Klub Szachowy STILON Gorzów Wlkp., FB - grupa Klub Szachowy Stilon Gorzów Wlkp.
III.Termin:
- 8 – 17.08.2021. Przyjazd w dniu 8.08 po godzinie 16.00 (wyżywienie od kolacji 8.08.2021).
IV.Miejsce:
- Ośrodek Wypoczynkowy „STILO”, Międzyzdroje ul. Gryfa Pomorskiego 78 - nad samym morzem - www.miedzyzdroje-stilo.pl
- Pokoje 2-3 osobowe i typu studio 2+2 oraz 2+3.
V.Warunki uczestnictwa:
- pisemne potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 30.06.2021 na adres:
- Andrzej Modzelan: e-mail: anmodz@gmail.com tel. 606-92-11-88 (ilość miejsc ograniczona)
VI.Charakterystyka zajęć:
- w ramach imprezy odbędzie się turniej szachowy i szkolenie dla dzieci (2x45 min. dziennie), oraz prelekcje dla rodziców pt.: „Jak
wspierać swoje dziecko w edukacji szachowej?” – prowadzone przez Andrzeja Modzelana, m.in. autora książki:
„Twoje dziecko i szachy”.
VII. Program:
8.08.2021
18:00 - 20:00
kolacja
20:00 – 20:30
spotkanie organizacyjne
9.08 - 16.08.2021
08:00 - 08:30
śniadanie
09:00 - 11:00
rundy turniejowe (1 godz. dla zawodnika) i analiza rozegranych partii
11:15 - 12:00
pierwsza godz. zajęć szkoleniowych
12:15 - 13:00
druga godz. zajęć szkoleniowych
13:00 - 14:00
obiad
14:00 – 18:00
czas wolny
18:00 – 18:30
kolacja
16.08.2021
12.00 – 13.00
zakończenie bloku szachowego
17.08.2021
08:00 - 08:30
śniadanie + suchy prowiant na podróż
VIII. Finansowanie:
dzieci:
130 zł x 9 dni = 1170,00 – zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki - porcje serwowane)
60 zł x 8 dni = 480,00 – zajęcia szachowe, udział w turnieju, analiza rozegranych partii, zalecenia szkoleniowe, wykład dla
rodziców, puchary, dyplomy, nagrody.
rodzice:
160 zł x 9 dni = 1440,00 – zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki - porcje serwowane)
Wpłaty należności na konto: Klubu Szachowego STILON (ul. Chrobrego 28, 66-400 Gorzów Wlkp.):
83 1090 1900 0000 0001 4125 2331. Bank Santander, lub gotówką u organizatora.
Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 300 zł. do końca terminu zgłoszeń.
IX. Uwagi końcowe:
- po zakończeniu akcji, każdy uczestnik otrzyma charakterystykę swojej gry i zalecenia szkoleniowe.
- wszyscy uczestnicy obozu, którzy pozytywnie zaliczą sprawdzian, otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia, a zwycięzcy
turniejów puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe
- jest możliwość odpłatnego korzystania z rowerów
- właściciel obiektu pobiera opłatę parkingową w wysokości 15,00 za 1 dobę
- dla wszystkich uczestników zorganizowane zostanie ognisko z pieczeniem kiełbasek i kolacja grillowa
- uczestnik obozu powinien być zaopatrzony w przybory do pisania i zeszyt
- Ośrodek Wypoczynkowy STILO w Międzyzdrojach nie zabezpiecza opieki medycznej. Odpowiednie placówki znajdują się na
terenie miasta.
- za zdolność dzieci do startu, stan zdrowia oraz jego ubezpieczenie odpowiadają rodzice i opiekunowie
- W związku z panującym zagrożeniem Covid-19 organizator przeprowadzi zawody zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa
Zdrowia, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego odnośnie zachowania zasad sanitarnych.
- Na sali gry nie mogą poza zawodnikami, sędziami i organizatorami przebywać inne osoby.

- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie
Andrzej Modzelan

