Wakacje z szachami „Bursztynowe Wybrzeże”
Mikoszewo 22-30 sierpnia 2021
Organizator wyjazdu: MZSzach, UKS TSz Zieloni Zielonka
Termin: 22– 30 sierpnia 2021
Miejsce: Mikoszewo, ul. Gdańska 14 Ośrodek Wczasowy Leśny Zakątek
Koordynator wyjazdu: Robert Krasiewicz
e-mail: uks.tsz.zielonizielonka@gmail.com, tel. 518 655 454
Wykaz zajęć i rozgrywek do wyboru:
 Turniej C – (tylko dla zawodników z rankingiem do 1250 PZSzch), klasyfikacyjny tempem 60
minut, można zdobyć V,IV,III, II i I kobiecą kategorię
 Turniej B – (tylko dla zawodników z rankingiem do 1700 PZSzch), klasyfikacyjny tempem 30
min + 30 sekund na ruch, można zdobyć III, II i I kobiecą kategorię
 Turniej A – zgłoszonym do FIDE z rankingiem powyżej 1800, 9 rund tempem 90’ + 30”
 turniej szachów błyskawicznych
 Rozgrywki w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę plażową - wg zainteresowań,
 Lekcje koszykówki dla chętnych
 Plażowanie i zbieranie bursztynu, kąpiele w morzu (zależne od pogody)
 Kąpiele w basenie otwartym na terenie ośrodka,
 Dyskoteka,
 Ognisko z kiełbaskami,
 Wycieczka do parku rozrywki w programie:
Gry w Bubble football, Bitwy łucznicze
Dmuchany tor przeszkód komandosa
inne dmuchańce dla najmłodszych
 Laserowy Paintball – zabawy terenowe
 Park Linowy
 Wykład o bursztynie i nocne zbieranie bursztynu lub gra terenowa w
poszukiwanie bursztynu – do wyboru
Rodzaj atrakcji może nieznacznie ulec zmianie.
Ośrodek zapewnia:
 Posiłki: śniadania, obiady i kolacje – szwedzki stół
 Opiekę medyczno-pielęgniarską, ratowników WOPR podczas pobytu nad morzem
 Noclegi w domkach letniskowych
 Basen o długości 13 metrów i głębokości 1,5 m, basenik kąpielowy ze zjeżdżalnią,
 Boisko do gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, koszykówkę
 Stół do tenisa stołowego, wypożyczalnie rowerów, badminton, gry zręcznościowe.
Dojazd i powrót autokarem
 Wyjazd 22 sierpnia (niedziela), ok. godz. 8.30
 Powrót 30 sierpnia (poniedziałek) ok. godz. 17.00.
Opieka
 Organizator zapewnia opiekę wychowawcy (co najmniej jeden wychowawca na 15 dzieci),
 Trenera szachowego do analizy rozgrywanych partii,
 Instruktora i sędziego do prowadzenia zajęć i rozgrywek szachowych.
Koszt wyjazdu 1350 zł obejmuje:
 Przejazd autokarem,
 Zakwaterowanie i wyżywienie 9 dni (od obiadu 22.08 do śniadania
30.08) i prowiant na podróż powrotną,
 Organizację zajęć i wycieczek wg w/w wykazu, ubezpieczenie.
 Pamiątkowa czapeczka i koszulka dla każdego obozowicza.
Zaliczkę 500 zł należy wpłacić na konto lub gotówką do 30 kwietnia 2021r.
Nr konta klubu UKS TSz Zieloni Zielonka: Bank Zachodni WBK S.A: 56 1090 1043 0000 0001 1341 8257

w treści proszę wpisać Mikoszewo 2021 oraz imię i nazwisko dziecka.
Pozostała kwota 850 zł wpłata do 31 lipca 2021

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy zainteresowanych o szybką rezerwację .

http://www.festiwalszachow.pl

