
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
KURS NA INSTRUKTORA SZACHOWEGO PZSZACH

Suwałki, 8–14.08.2016

I. ORGANIZATOR
Firma PabloChess Paweł Jaroch (www.pablochess.pl)
UMKSz Jaćwież Suwałki

II. MIEJSCE I TERMIN
Kurs przeprowadzony zostanie w Suwałkach w Szkole Podstawowej nr 11, ul. Szpitalna
66 i składać się będzie z trzech części: pedagogiczna (10 godzin, z części tej 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), szachowa  (10  godzin,
z części tej mogą być zwolnieni zawodnicy z tytułami międzynarodowymi: FM, WFM, IM,
WIM, GM, WGM), metodyczna (25 godzin). Egzamin 14 sierpnia 2016 r. o godz. 7.45.
Przyjazdy w dniu 8.08.2016 r. Spotkanie organizacyjne 8.08 – 9.00-9.30.
Podczas trwania kursu w SP nr 11 odbędą się turnieje z cyklu „Suwalszczyzna
2016”.  Harmonogram  kursu  umożliwi  wszystkim  zainteresowanym  udział  w
zawodach.

III. ZGŁOSZENIA
Termin -  22.07.2016 r.  Zgłoszenia do udziału w kursie należy nadsyłać e-mailem na
adres: Paweł Jaroch, paweljaroch84@gmail.com tel. kom. 692 244 586.
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. NOCLEG, ZAKWATEROWANIE
Organizator zapewnia nocleg w salach wieloosobowych (szkolnych, na materacach lub 
łóżkach polowych z własnym śpiworem) w wysokości 100 zł za cały pobyt (od 
poniedziałku 8 sierpnia do niedzieli 14 sierpnia). Przy terminowym zgłoszeniu organizator
zapewnia całodzienne wyżywienie w wysokości 30 zł za dzień.
Istnieje możliwość wykupienia samych obiadów w cenie 15 zł za dzień.
We własnym zakresie istnieje możliwość noclegu w internacie (ok. 1 km) lub w pobliskich
hotelach (ok. 3 km).

V. FINANSOWANIE
Całkowity koszt kursu wynosi 500 zł. Każda z części 150 zł + 50 zł egzamin. 
Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zaliczki w kwocie 200 zł do 
dnia 22.07.2016. Konto do wpłat:

PabloChess Paweł Jaroch, ul. Piaskowa 3, 86-182 Świekatowo
ING BANK ŚLĄSKI O/Bydgoszcz

93 1050 1139 1000 0091 4236 8902

VI. SPRAWY RÓŻNE
UMKSz Jaćwież Suwałki wraz z firmą PabloChess w 2015 r. była organizatorem kursu na
instruktora  szachowego  PZSzach.  Uczestnicy  ubezpieczają  się  we  własnym  zakresie.
Organizator  zapewnia  stoły  do tenisa  stołowego,  boisko  „Orlik  2012”,  halę  sportową,
bezprzewodowy internet. Dla chętnych jest możliwość skorzystania z Aquaparku, kręgli,
kina.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i zmian w komunikacie.

mailto:paweljaroch84@gmail.com
http://www.pablochess.pl/


Lista prelegentów prowadzących kurs:

Mikołaj BURA –  trener  szachowy  klasy  II,  trener-koordynator  Kadry
Wojewódzkiej Młodzików Podlaskiego Związku Szachowego,

Piotr ZIELIŃSKI –  nauczyciel  dyplomowany,  instruktor  szachowy,  przez  2
kadencje  wiceprezes  PZSzach  ds.  młodzieżowych,  prezes  UMKS  Jaćwież  Suwałki,
współtwórca  projektu  PZSzach.  „Edukacja  przez  szachy  w  szkole”,  wielokrotny
organizator  i  wykładowca  kursów instruktorów szachowych,  sędzia  szachowy klasy  I,
członek honorowy PZSzach.,

Anna KOSAKOWSKA – nauczyciel kontraktowy, nauczyciel  przedmiotu szachy w
szkole publicznej, instruktor szachowy, sędzia szachowy klasy I,

Paweł JAROCH –  nauczyciel  kontraktowy,  instruktor  szachowy,  sędzia
szachowy klasy międzynarodowej Fide Arbiter.


