
 

 

 

 

 

 

Termin: 

04 - 11.02.2023 roku +  03.02.2023 - szkolenie z GM Pawłem Czarnotą 

03.02.2023 

Szkolenie z arcymistrzem Pawłem Czarnotą odbędzie się w Krakowie w Szkole Podstawowej nr 48 

(ul. Księcia Józefa 337). 

 9:00-12:45 (I grupa) oraz 14:30-18:15 (II grupa). 

Podczas szkolenia dzieci będą miały zapewnioną opiekę wychowawcy.  

Możliwość zakupienia obiadu w stołówce szkolnej. 

04-11.02.2023 

Zgrupowanie rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu (04.02.2023 r. – 

sobota), a kończy obiadem w ostatnim dniu (11.02.2023 r. - sobota).  

Wyjazd o 15:00 (04.02), powrót ok. godziny 17:00 (11.02). 

 

 

Miejsce:  

Pensjonat LUBAŃ*** 

Osiedle Sikory 41; Ochotnica Górna 

 
Zgrupowanie Kadry odbędzie się w malowniczej miejscowości Ochotnica Górna, która jest jedną  

z najdłuższych wsi w Polsce, licząca niespełna 25 kilometrów. Ośrodek usytuowany jest w atrakcyjnym 

otoczeniu, w klimacie korzystnym dla zdrowia i hartowania organizmu, w przepięknych 

okolicznościach przyrody. 

Dużym atutem jest pyszna domowa kuchnia regionalna. 

       

Strona internetowa Pensjonatu: https://pensjonatluban.pl/index.php 

 

 

 

 



 

 

Organizator: Małopolski Związek Szachowy 

 

 

 

Cel imprezy:  

1. Podniesienie poziomu szachowego – szkolnie szachowe oraz czynne uczestniczenie w turniejach. 

2. Wrobienie nawyku analizy własnych partii szachowych. 

3. Propagowanie aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, rozwijanie różnorodnych zdolności i 

umiejętności opartych na aktywności sportowej. 

4. Integracja dzieci z klubów szachowych z województwa małopolskiego. 
 

 

Warunki uczestnictwa: 

 Przesłanie zgłoszenia na adres: j.przybylski@tlen.pl do dnia 22 stycznia 2023 r. 

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko dziecka, przynależność klubową, telefon kontaktowy, 

adres mailowy do rodziców/ opiekunów prawnych oraz rozmiar bluzy/ polara. 

 Lista zakwalifikowanych zostanie opublikowana najpóźniej 24 stycznia 2023. 

 Dostarczenie karty informacyjnej dla wychowawcy podczas szkolenia z arcymistrzem Pawłem 

Czarnotą w piątek 03.02.2023 r. 

 

Warunki finansowe: 

1. Opłatę za pobyt w wysokości 730 zł należy uiścić na konto MZSzach  

63 1020 2892 0000 5902 0141 1297 z dopiskiem: „Zgrupowanie Kadry - imię i nazwisko 

uczestnika” - do 30 stycznia 2023 r.1 

 

Cena zawiera: 

 zakwaterowanie w pokojach 2- 4- osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 

 wyżywienie - 3 posiłki dziennie + podwieczorek, 

 transport autokarowy tam i z powrotem (Kraków – Ochotnica Górna – Kraków), 

 opiekę pedagogiczno- instruktorską, 

 szkolenie z GM Pawłem Czarnotą (5 h dydaktycznych), 

 szkolenie szachowe - przydział do grup zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i wiekiem dziecka, 

 rywalizację w turnieju klasyfikacyjnym, 

 kadrowy polar, 

 ubezpieczenie NNW (pobyt + transport), 

 bogaty program sportowo- wypoczynkowy: zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, turniej kloca, 

turniej blitza retro-ruch na komendę, konkurs rozwiązywania zadań (solving),szachowy escape room, 

grill w szałasie pasterskim, konkursy z nagrodami.  

 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Jacek Przybylski- Trener Koordynator Kadry 

                                                           
1 W przypadku rezygnacji koszty Zgrupowania nie będą zwracane. 


