
   

KURS INSTRUKTORÓW 

SZCZYRK, 24.07.2019-28.07.2019 

 

Komunikat Organizacyjny 

 

 

I ORGANIZATORZY :  

UKS Pałac Młodzieży Katowice na zlecenie Polskiego Związku Szachowego w Warszawie.  

II TERMIN I MIEJSCE 

24.07.2019r. – 28.07.2019r. 

Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo, ul. Wrzosowa 28A, 43-370 Szczyrk  

III ZGŁOSZENIA: 

I Termin – 24.06.2019 r. (opłata za kurs 450 zł) 

II Termin – 15.07.2019 r. (opłata za kurs 550 zł) 

(Dla uczestników zrzeszonych w klubach grających w II lidze DMPJ - zniżka 50zł 

niezależnie od terminu zgłoszenia) 

Zgłoszenia do udziału w kursie należy nadsyłać e-mailem na adres: 

kurs.szczyrk@gmail.com   500-352-877 

W kursie uczestniczyć mogą obywatele polscy (lub obywatele krajów UE zameldowani w Polsce), 

pełnoletni, z minimum średnim wykształceniem. Warunkiem jest posiadanie min. II kategorii 

szachowej, lub III kategorii szachowej i kwalifikacji pedagogicznych. 
 

IV HARMONOGRAM  
 

24.07.2019 (środa) 

 moduł pedagogiczny – 6h 

 moduł metodyczny – 1 h 

25.07.2019 (czwartek) 

 moduł pedagogiczny – 2h 

 moduł metodyczny – 8h 

 moduł szachowy – 2h 

26.07.2019       (piątek) 

 moduł pedagogiczny – 2h 

 moduł metodyczny – 5h 

 moduł szachowy – 5 h 
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27.07.2019     (sobota) 

 moduł metodyczny – 8h 

 moduł szachowy – 2h 

28.07.2019       (niedziela) 

 moduł metodyczny – 3h 

 moduł szachowy – 1h 

 Egzamin końcowy - test 

Z części pedagogicznej mogą być zwolnieni zawodnicy, którzy posiadają udokumentowane 

kwalifikacje pedagogiczne i ukończyły studia wyższe w obszarze kształcenia 

umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich w sporcie. 

Z części szachowej mogą być zwolnieni zawodnicy z tytułami międzynarodowymi: FM, 

WFM, IM, WIM, GM, WGM. 

 

V ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

CKiR „Orle Gniazdo”, ul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk. Wszystkie pokoje wyposażone są 

w pełny węzeł sanitarny oraz telewizor. 

Koszt pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) za osobodzień: 

Standard Pokoje Cena Cena za pobyt 

Podstawowy 2os.,3os., 

2+2os. 

85zł/dzień 425zł/pobyt 

Podstawowy 1os. 105zł/dzień 525zł/pobyt 

Podwyższony 2os. 105zł/dzień 525zł/pobyt 

Podwyższony 1os. 120zł/dzień 600zł/pobyt 

 

 Zakwaterowanie w dniu przyjazdu od godziny 15
00

, wyżywienie rozpoczyna się od 

kolacji w dniu przyjazdu i kończy obiadem w dniu wyjazdu. 

 Bardzo dobre, urozmaicone posiłki: śniadanie i kolacja w formie stołu szwedzkiego, 

obiad podawany. 

 Miejsce kursu i noclegów można obejrzeć na stronie: www.orle-gniazdo.pl  

 Termin wpłaty zaliczki (100zł/osoba) – 18.06.2019r. – decyduje data wpływu środków 

na konto, 

 Termin wpłaty całości należności za pobyt – 10.07.2019r., 

 Organizator posiada ograniczoną liczbę pokoi w różnych standardach (decyduje data 

wpływu zaliczki lub pełnej płatności). Organizator gwarantuje zakwaterowanie 

w ośrodku pod warunkiem przesłania mailowo dokładnego zapotrzebowania 

i wymaganej zaliczki w wysokości 100 zł od osoby w terminie do dnia 18.06.2019r. 

http://www.orle-gniazdo.pl/


 Adres kontaktowy: dmpj.szczyrk@gmail.com  

 Opłaty za pobyt oraz kurs należy uiścić przelewem na konto:  

 UKS Pałac Młodzieży Katowice  

 Nr konta: Alior Bank: 42 2490 0005 0000 4600 5217 4612  

 Tytuł wpłaty: „Imię i Nazwisko – kurs instruktorów – zakwaterowanie " oraz 

„Imię i Nazwisko – kurs instruktorów – opłata za kurs" 
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