
Komunikat Polskiego Związku Szachowego 

nr 1/MEJ  Bratysława/2019 

 
Polski Związek Szachowy ogłasza rejestrację zawodników na Mistrzostwa Europy Juniorów 

(MEJ), Bratysława 2019. Wkrótce będzie dostępna ankieta zgłoszeniowa. Zapisy wraz  

z opłatą do dnia 20.05.2019 

Uprawnienia do wyjazdu mają zawodnicy zgodnie z obowiązującym Regulaminem Kadry 

Narodowej Juniorów. Wyjazd na MEJ jest możliwy wyłącznie w ramach delegacji Polskiego 

Związku Szachowego. 

 

1. Harmonogram: 

01.08.2019 przyjazd, zaczynamy od kolacji (do godz. 20.00) 

01.08.2019 godz. 22.30 odprawa w hotelu zaczyna się kolacją – obecność obowiązkowa 

Ceremonia otwarcia – 14.00 – obecność obowiązkowa 

I runda 02.08.2019 godz. 15.00 

IX runda 10.08.2019 godz. 10.00 

Zakończenie 10.08.2019 godz. 19.00 – obecność obowiązkowa 

Pobyt 1-11.08.2019   10 dni, kończymy obiadem 

2. Dokumenty o które warto zadbać już teraz: 

- Dowody osobiste lub paszporty, 

- Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego 

- Pisemne upoważnienie do opieki nad osobą niepełnoletnią 

Ekipa z Polski ma zarezerwowany Hotel Sorea Regia 145-150 osób 

- adres: Kráľovské údolie 6, Stare Mesto, Bratysława, Słowacja 

www.sorea.sk/pl/bratislava/hotel-sorea-regia 

https://goo.gl/maps/3Ng3d1KsdJX3T5kS8 

- sala gry 2900 m, około 30 min pieszo, 10 min auto 

- będzie transport (autobusy dowożące od hotelu do Sali gry) 

-bar dzienny, restauracja, bar nocny, sala konferencyjna 

- internet bez problemu 

Koszty (płatne do PZSzach): 

- Koszt 69 Euro za osobo dzień (10 dni-690 Euro) w pokojach 2 lub 3 osobowych lub 99 Euro za 

osobodzień (10 dni-990 Euro) w pokoju 1 osobowym (w pokoju stoliki, biurko, krzesła, pokoje z 

balkonem), całodzienne wyżywienie w hotelu („szwedzki stół”: śniadanie, obiad, kolacja) 
- Koszt 130 Euro  opłata wpisowego za zawodnika ( zawodnicy zaproszeni – 65 Euro) 
- Koszt 100 Euro opłata ECU 

- Koszt 200 zł (lub 46 Euro)  za opłatę organizacyjną PZSzach zgodnie z KOF 



- Zawodnicy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia, PZSzach może pośredniczyć w ubezpieczeniu 

(szacowany koszt 80zł) 
Razem koszty uczestnictwa (pokój 2 lub 3 -osobowy, 10 dni pobytu, bez ubezpieczenia)  

• zawodnik - 966 Euro  

• osoba towarzysząca - 836 Euro 

 
Płatne w hotelu: 

 
- Koszt 17 Euro podatek miejski za osobę powyżej 18 lat (płatny na miejscu 1,7 Euro za dzień) 

- Koszt 5 Euro za parking za 1 dzień 

 

Konta bankowe PZSZach 

 

Dla przelewów złotówkowych: 

Polski Związek Szachowy 

53 2490 0005 0000 4530 6612 0827 

Alior Bank 

Dla przelewów w Euro: 

Polish Chess Federation 

PL93 2490 0005 0000 4600 6216 6149 (waluta EUR) 

Bank: Alior Bank, address: Aleje Jerozolimskie 27, 00-508 Warsaw 

kod BIC: ALBPPLPW 

W opisie przelewu prosimy napisać: MEJ Bratysława 2019 + Nazwiska osób 

 

Inne: 

 
O ostatecznym przydziale pokoi 1 i 2-osobowych decydować będzie Kierownik Ekipy 

Każdy zawodnik jadący bez opieki rodzicielskiej bezwzględnie musi posiadać pisemne 

upoważnienie do opieki nad osobą niepełnoletnią z akceptacją (podpisem) osoby upoważnionej 

do sprawowania opieki. 
  



Lokalizacja: 

Hotel znajduje się w stolicy Słowacji, Bratysławie. Jest zlokalizowany w malowniczej okolicy 

bratysławskiego wzgórza zamkowego, w pobliżu nabrzeża Dunaju. Oddalony jest od 

historycznego centrum około 15 minut spacerem, ew. 2 przystanki komunikacją miejską. 

  

Pokoje 

 

Hotel oferuje zakwaterowanie w pokojach 2 lub 3 osobowych. Każdy pokój jest wyposażony 

we własną łazienkę, balkon, TV SAT, telefon i mini-bar. Hotel dysponuje trzema pokojami 

przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Bezpłatne WiFi i parking płatny 

strzeżony za pomocą systemu kamer. 



USŁUGI GASTRONOMICZNE 

 

Restauracja hotelowa na 200 osób – nowoczesna kuchnia, bogata oferta dań , dania kuchni 

regionalnej. 

USŁUGI DODATKOWE 

 

• sala konferencyjna na 200 osób 

• salonik KM I na 40 osób 

• salonik KM II na 30 osób 

• salonik HUBERT na 30 osób 



• centrum relaksu BAANTHAI – masaże tajskie 

• Okręg Malokarpatský (wizyta w winiarniach w Małych Karpatach) 

• wizyta w warsztacie ceramicznym „Majolika“ w miejscowości Modra 

• wycieczki dodatkowe (zamki Devín, Červený Kameň) z przewodnikiem 

• organizacja kolacji w słowackiej piwnicy winnej w miejscowości Svätý Jur wraz z 

degustacją win i muzyką ludową 

• możliwość zorganizowania biletów lotniczych oraz biletów podróżnych, usługi TAXI, 

oprowadzanie po historycznym centrum Bratysławy. 

• W pobliżu ZOO 

 

Kierownik ekipy: 

Andrzej Matusiak 

Kontakt: tel. 607 739 843   e-mail. szach30@wp.pl 


