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KOMUNIKAT KWM – GLICZARÓW GÓRNY  
z dnia 2 LISTOPADA 2021 

1/WSTĘP. 

2/ TERMIN, MIEJSCE. 

3/ CHARAKTER ZGRUPOWANIA. KADRA. 

4/ KOSZTY UDZIAŁU. 

5/ CO MUSI MIEĆ ZE SOBĄ UCZESTNIK ZGRUPOWANIA. 

6/ WYMAGANE DOKUMENTY. 

  

1/WSTĘP. 
Do wykorzystania pozostały ostatnie środki KWM. W tym celu organizujemy ostatnie w tym roku 

zgrupowanie. 

Organizujemy zgrupowanie w stanie epidemiologicznym. Musimy i będziemy się stosować do różnych 

obostrzeń, w czasie transportu, w czasie pobytu w ośrodku, w tym na stołówce, podczas zajęć 

szachowych teoretycznych i w czasie gry, podczas zajęć sportowych, itp. Szczegóły zostaną omówione 

na miejscu.  

  

2/ TERMIN, MIEJSCE.  

Zgrupowanie odbędzie się w ośrodku „Pokoje Gościnne „U Zofii” ul. Skupniowa 42, Gliczarów Górny. 

Termin: 11-14 listopada 2021. 

Wyjazd autobusem w dniu 11 listopada 2021 o godzinie 8:00 ze Staniątek (parking obok Domu Kultury) i 

o godz. 9:00 z Krakowa (Centrum Handlowe Zakopianka, na parkingu tuż obok kina Cinema City).  

Zgłoszenia telefonicznie lub mailowo – sturecki@onet.eu i do DW kamila.kaluzna87@gmail.com  

do 7 listopada 2021. 

W zgrupowaniu mogą brać udział zawodnicy spoza Kadry za pełną odpłatnością- liczba miejsc 

ogranoczona. 

 

3/ CHARAKTER ZGRUPOWANIA. KADRA. 

Zgrupowanie będzie mieć charakter startowy. Grupy zostaną dobrane wg kategorii szachowych. 

Planujemy rozegranie turniejów w następujących grupach: kategorie I i II, kategorie III i IV oraz 

kategorie V i bk. Turnieje nie będą zgłaszane do FIDE. 

Głównym tematem około turniejowym będzie historia szachów i osobliwe zadania. 

Kierownikiem zgrupowania będzie – Stanisław Turecki. Ponadto kadrę stanowić będą: Kinga Siwek, 

Jacek Przybylski i inni. 

 

 4/ KOSZTY UDZIAŁU. 

Koszty wyszczególnione w tabeli obejmują: 

 opiekę wychowawczą i szkoleniową, 

 ubezpieczenie, 

 wszelkie opłaty turniejowe, 

 przejazd autobusem tam i z powrotem, 
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 zakwaterowanie, 

 wyżywienie (od obiadu 11 listopada do obiadu 14 listopada, 

 zapewnienie w razie potrzeby opieki medycznej. 

  

Kadrowicz 180 zł 

Zawodnik spoza Kadry 480 zł 

Osoba towarzysząca 350 zł 

 

Wpłat można dokonywać na konto MZSzach: 63 1020 2892 0000 5902 0141 1297 lub gotówką na 
miejscu zgrupowania. 
 

5/ CO MUSI MIEĆ ZE SOBĄ UCZESTNIK ZGRUPOWANIA. 
Każdy uczestnik zgrupowania musi posiadać: 

 co najmniej dwie maski, 

 środki higieny osobistej, 

 dowód tożsamości, 

 stosowny strój. 

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać: 

 zgodę(tzw. epidemiologiczną) rodziców lub opiekunów prawnych. 

UWAGA: Nie potrzeba badań lekarskich, gdyż ministerstwo przedłużyło wszystkim kadrowiczom 

badania do końca roku kalendarzowego. 

  

6/ WYMAGANE DOKUMENTY. 
Jedynym dokumentem będzie zgoda na udział w zgrupowaniu, którą można podpisać przy wsiadaniu do 

autobusu lub na miejscu zgrupowania. 

 

 

 

 

Trener koordynator KWM 

Stanisław Turecki 


