
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
KURS NA INSTRUKTORA SZACHOWEGO PZSZACH

Bydgoszcz, 3-4 i 10-11.12.2016 r.

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

II. MIEJSCE I TERMIN
 Kurs przeprowadzony zostanie w Bydgoszczy (ul. Glinki 79 – BKS Chemik)

w dwa weekendy 3-4 i 10-11 grudnia 2016 r.
 Kurs 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).

 Daty i godziny poszczególnych zajęć podane są w harmonogramie kursu.
 Egzamin 11 grudnia 2016 r. o godz. 15.30.

III. ZGŁOSZENIA
 Zgłoszenia do udziału  w kursie należy nadsyłać do  1 grudnia 2016 r.  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.

 Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, kategoria, klub, zeskanowane
świadectwo  dojrzałości  (może  być  dyplom studiów),  a  w  razie  posiadania
kwalifikacji pedagogicznych – skan ukończenia danej szkoły, kursu.

IV. FINANSOWANIE
 Całkowity koszt kursu wynosi 500 zł. Każda z części 150 zł + 50 zł egzamin.

Warunkiem potwierdzenia udziału w kursie jest wpłata całej kwoty do
01.12.2016 r. na konto:

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

93 1050 1139 1000 0091 4236 8902

 W przypadku rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem, wpłaty będą 
zwracane.

V. SPRAWY RÓŻNE
 Firma PabloChess (przy współpracy w UMKSz Jaćwież Suwałki) w 2015 i 2016

roku była organizatorem kursu na instruktora szachowego PZSzach.
 Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 Każdy  uczestnik  kursu  otrzyma bezpłatnie  materiały  przydatne  do  dalszej

pracy z dziećmi i młodzieżą.

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


Lista prelegentów prowadzących kurs:

Paweł DUDZIŃSKI – trener II klasy, redaktor naczelny czasopisma 
szachowego MAT, pedagog i historyk szachowy.

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.

Magdalena ZIELIŃSKA – instruktor szachowy, nauczyciel mianowany, 
współtwórca projektu PZSzach. „Edukacja przez 
szachy w szkole”.

Paweł JAROCH – nauczyciel kontraktowy, instruktor szachowy, 
sędzia szachowy klasy międzynarodowej Fide 
Arbiter, wielokrotny organizator turniejów i kursów 
na instruktora szachowego.

Piotr SZYBOWICZ – nauczyciel dyplomowany, instruktor szachowy.

Jarosław WIŚNIEWSKI – instruktor szachowy, Prezes KPZSzach.

Karol JAROCH – instruktor szachowy.


