
Fundacja im. Świętego Michała Archanioła

 Vis Veritatis  

VIS VERITATIS – MOC PRAWDY
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zasadniczym celem fundacji jest krzewienie
cywilizacji chrześcijańskiej, zwłaszcza poprzez

działalność na rzecz kultury narodowej i religijnej.
Aktualne projekty opisane są na stronie internet.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nasze przetrwanie i rozwój w dużej mierze zależy
od Państwa dobroczynności. Liczy się każdy gest!

Możecie nas wesprzeć darowizną na konto nr
77 1140 2004 0000 3702 7664 3992

lub bez ponoszenia dodatkowych kosztów:
       ● robiąc zakupy przez internet
       ● ubezpieczając się
       ● korzystając z naszych usług

Szczegóły na stronie internetowej:
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

www.visveritatis.pl
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I. Turniej Szachowy

 Vis Veritatis  
na Zamku w Korzkwi

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

18 marca (sobota)

1045-1430 uczniowie szkół podstawowych (kl. 4-6)
  1430-1930 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 

25 marca (sobota)

1045-1430 uczniowie gimnazjów
      1430-1930 kategoria OPEN
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dla Zwycięzców przewidziano nagrody,
dla wszystkich Uczestników – dyplomy

oraz poczęstunek

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

rozgrywki przed południem (1045-1430): 5 rund (15 min./os.)
          rozgrywki po południu (1430-1930): 5 rund (20 min./os.)
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

zgłoszenia: w  ww.  visveritatis  .pl
lub telefonicznie: (+48)  691 888 112
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