
Komunikat zgrupowania szachowego nad morzem 
Udział w Mistrzostwach  Polski Szkół w Szachach

Dąbki 13.08.-27.08.2019 rok
Poprzez szachy uczymy lepiej rozumieć otaczający 

świat i samego siebie. Szachy modelują w uproszczony
sposób różne formy działalności człowieka. Kształcą charakter
i wolę oraz uczą obiektywizmu. W szachach jak w życiu można
zwyciężać jedynie przez poznanie swoich błędów i nieustanną

walkę ze swoimi wadami i słabościami.

Obóz realizowany jest przez doświadczoną kadrę szkoleniową
trenerów i nauczycieli klas sportowych SP 8 Chrzanów oraz grupy
intensywnego szkolenia Chess in Chrzanow. Przeznaczony jest dla
dzieci i młodzieży o różnym poziomie gry  w wieku 5-18 lat.
Większość zajęć odbywać się będzie na świeżym powietrzu. 

Zakwaterowanie i wyżywienie: Ośrodek Wypoczynkowy 
„HORYZONT” w Dąbkach k. Darłowa, ul. Darłowska 4a.

150 m do pięknej piaszczystej plaży. Ośrodek posiada własny basen,
miejsce na ognisko, plac zabaw dla dzieci, bilard, boiska do siatkówki

Termin i cena : Pełny koszt zawodnika – 1690 zł. Osoba dorosła 1400 zł
Wyjazd z Chrzanowa z parkingu przy basenie 13.08.2019 godz. 22.00. 

Wyjazd z Dąbek 27.08.2019 r. godz. 10.00, Transport autokarem w cenie 150-200 zł.

plażowej, koszykówki, Kawiarenkę internetową. Ośrodek jest ogrodzony.
Zakwaterowanie w budynku murowanym, TV w pokojach.

Cena zawiera : 
Zakwaterowanie, wyżywienie ( 3 posiłki oraz podwieczorek, napoje). Ubezpieczenie. Realizacja 

programu szachowego dopasowanego do poziomu uczestników, udział w Mistrzostwach Polski
Szkół, udział w turnieju wewnętrznym klasyfikacyjnym, przygotowanie zawodników  do MP 

w szachach błyskawicznych i szybkich, treningi grupowe oraz indywidualne, wszelkie opłaty 
klasyfikacyjne i rankingowe, czynny odpoczynek nad morzem, sport, plażowanie, wycieczki, nagrody dla 

uczestników, profesjonalna opieka wychowawcza, szkoleniowa m.im mistrzów szachowych.

Termin zgłoszeń do 21.03.2019 roku lub w miarę wolnych miejsc. Wpłata zaliczki 300 zł. 
Zaliczka gwarantuję cenę. Od kwietnia cena może wzrosnąć. 100-200 zł.
Spotkanie organizacyjne 21.03.2019 r. o godzinie 19.30 Klub Szpitalna 1. 

Płatne przelewem Bank ING nr 43 1050 1100 1000 0090 3133 0112
Stypendyści Szachowej Akademii Chess in Chrzanow mogą pokryć część kosztów 

z otrzymanego stypendium na rok 2019.


