
 
OBÓZ  SZACHOWY – POKRZYWNA 2020 

27.06-05.07.2020 
 

Komunikat organizacyjny nr 1 
 

 
1. Cele : 
Doskonalenie umiejętności szachowych dzieci i młodzieży w ramach zajęć i ćwiczeń.  
Podnoszenie umiejętności gry poprzez udział w turnieju szachowym. 
Wypoczynek letni w tym imprezy o charakterze sportowym i rekreacyjnym. 
 
2. Termin i miejsce: 
Obóz odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym „Sudety”  48-267 Jarnołtówek, 
Pokrzywna 75 , w dniach 27.06.2020-05.07.2020 
Organizatorem obozu jest Opolski Związek Szachowy, 45-064 Opole, ul. Damrota 6 
 
3. Warunki uczestnictwa: 
- terminowe zgłoszenie najpóźniej do dnia 13.06.2020 r. 
- wpłacenie zaliczki w wysokości 490zł na konto organizatora: 
 
Opolski Związek Szachowy 
22 1020 3668 0000 5802 0153 3140 
Tytułem: imię_nazwisko_uczestnika – obóz Pokrzywna 2020 
 
- dostarczenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej (karta będzie do pobrania na 
www.ozszach.pl) na adres e-mail: marcin.tabola@gmail.com do dnia 12.06.2020 oraz 
wersji papierowej w dniu przyjazdu 

− koszt pobytu wynosi 1290 zł (w tym: zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie, 
ubezpieczenie, koszty szkolenia, materiałów pomocniczych, udziału w turnieju 
oraz imprezach towarzyszących, wycieczka) 

− termin wpłaty zaliczki i publikacji karty kwalifikacyjnej zależy od terminu podania 
przez rząd ostatecznych wytycznych dotyczących organizowania obozów oraz 
korzystania z bonu turystycznego. Zostanie on podany w komunikacie nr 2. 

  
4. Zgłoszenia : 
Zgłoszenia przyjmuje Marcin Taboła 604 523 744 
e-mail: marcin.tabola@gmail.com  w terminie do dnia 13 czerwca 2020 r. 
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
5. Inne : 
Obóz przewidziany jest dla dzieci i młodzieży urodzonych w latach 2012 – 2002. 
W obozie mogą uczestniczyć dzieci młodsze pod warunkiem przebywania pod opieką 
osoby dorosłej. 
Dojazd i powrót we własnym zakresie. 
W ramach obozu zostaną rozegrane turnieje szachowe z możliwością podwyższenia 
kategorii szachowej. 
 
6. Charakterystyka zajęć: 
Uczestnicy szkolenia zostaną podzieleni na grupy w zależności od stopnia zaawansowania 
oraz wezmą udział w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych szkoleniowców. 
Ponadto uczestnicy sprawdzą swoje umiejętności w turniejach o kategorie szachowe. 
Niezależnie od zajęć szachowych proponujemy także bogatą ofertę  o charakterze 
sportowym i rekreacyjnym pod okiem wykwalifikowanej kadry wychowawców.  



Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników w pokojach 2-3-4 osobowych z pełnym 
węzłem sanitarnym. 
 
7. Reżim sanitarny 
 
W trakcie trwania obozu będziemy respektować wytyczne Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego w zakresie przeciwdziałania COVID-19. Wiąże się to z ograniczeniem liczby 
miejsc w obiekcie, więc prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie udziału. Dopełnimy 
wszelkich starań, aby Wasze dzieci spędziły ten czas miło i bezpiecznie, ale prosimy także 
o współpracę w tym zakresie i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji. Dzieci z 
widocznymi objawami infekcji nie zostaną przyjęte na obóz, prosimy także o nie 
przywożenie dzieci jeśli macie Państwo podejrzenie, że dziecko mogło mieć kontakt z 
osobą zakażoną. Szczegółowe wytyczne zostaną umieszczone w komunikacie nr 2. 
 
8. Ustalenia końcowe: 
 
Każdy uczestnik powinien zabrać : 
- legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości 
- strój sportowy i kąpielowy, 
- notatnik i długopis, 
- przybory toaletowe, 
- inne niezbędne rzeczy 
 
9. Inne:  
 
- dla dzieci młodszych istnieje możliwość pobytu razem z opiekunem na warunkach 
indywidualnie ustalonych z organizatorem. 
 
- wszelkie dodatkowe komunikaty i informacje związane z obozem będą się pojawiać na 
www.ozszach.pl 
 
- Osoba odpowiedzialna za przedsięwzięcie: Marcin Taboła tel. 604523744 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


