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1. Popularyzacja ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” oraz „Wars i Sawa grają 

w Szachy”. 

2. Integracja z dziećmi polonijnymi z Litwy i Ukrainy, które również będą uczestnikami kolonii 

szachowej. 

3. Pogłębienie wiedzy szachowej – szkolenie szachowe z doświadczoną kadrą trenerską. 

4. Podniesienie poziomu sportowego uczestników – czynne uczestniczenie w turnieju klasyfikacyjnym. 

5. Poznanie urokliwych zakątków naszego kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków 

kultury i historii. 

6. Propagowanie aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży. 

7. Rozwijanie różnorodnych zdolności i umiejętności opartych na aktywności sportowej, artystycznej  

i animacyjnej. 

 

 

29.07 - 08.08.2017 roku 

Kolonie rozpoczynają się kolacją w dniu przyjazdu (29.07.2017 r. – niedziela), a kończą śniadaniem  

w ostatnim dniu (08.08.2017 r. – wtorek). 

Rejestracja dzieci w dniu przyjazdu od 16
00

 do 18
00

.  

Odbiór dzieci w dniu wyjazdu do godziny 12
00

. 

 

http://www.pzszach.pl/


 

 

Internat Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu 

(ul. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec) 

Akcja "Polonijne wakacje z szachami z grupą kolonijną Edukacja przez Szachy w Szkole" odbędzie się 

w malowniczym miejscu otoczonym lasami przysusko-szydłowieckimi w województwie mazowieckim 

– w Szydłowcu.  

W budynku głównym mieści się stołówka, świetlica z TV-SAT. Ponadto do dyspozycji kolonistów jest 

kompleks boisk sportowych, hala sportowa, sale dydaktyczne oraz edukacyjne leśne ścieżki. 

                     
 

 

 W kolonii uczestniczyć mogą uczniowie klas I-III szkół podstawowych realizujących 

ogólnopolski projekt Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”. 

 Liczba miejsc jest ograniczona – 30 dzieci (liczy się kolejność zgłoszeń). 

UWAGA: Uczestnik kolonii nie musi posiadać żadnej kategorii szachowej. 

 Odpłatność: 1000 zł od jednego uczestnika. 

Cena kolonii zawiera: 

 zakwaterowanie w pokojach 2 – 6-osobowych z węzłem sanitarnym na korytarzach 

 wyżywienie – 3 posiłki dziennie + podwieczorek 

 opiekę pedagogiczną, instruktorską, medyczną oraz ratownika wodnego 

 ubezpieczenie NNW (pobyt) 

 szkolenie szachowe – przydział do grup zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i wiekiem dziecka 

                     
 rywalizację w turnieju klasyfikacyjnym 

                     
 

 

 

https://plus.google.com/photos/112486270379960626147/album/5912488202568087217/5912495436428894242?authkey=CIPDx6aB3uCrigE


 

 całodniową wycieczkę  

 JuraPark – Bałtowski Kompleks Turystyczny  

                     

 Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki  

                     

 Sandomierz 

                               

 wycieczka regionalna po Szydłowcu 

 zajęcia sportowe na świeżym powietrzu: Wielka Kolonijna Olimpiada Sportowa 

                     

 zajęcia artystyczno-plastyczne 

                                

 gry i zabawy, dyskoteka z karaoke, wieczorne podchody itp. 

                     
 

 

https://plus.google.com/photos/112486270379960626147/album/5911578260130929745/5911639905787609778?authkey=CO_VwJL5re7SXg
https://plus.google.com/photos/112486270379960626147/album/5911578260130929745/5911637229383392002?authkey=CO_VwJL5re7SXg
https://plus.google.com/photos/112486270379960626147/album/5911578260130929745/5911640892370580658?authkey=CO_VwJL5re7SXg
https://plus.google.com/photos/112486270379960626147/album/5911578260130929745/5911590805097013186?authkey=CO_VwJL5re7SXg
https://plus.google.com/photos/112486270379960626147/album/5911578260130929745/5911593752555024322?authkey=CO_VwJL5re7SXg
https://plus.google.com/photos/112486270379960626147/album/5911578260130929745/5911579625852062834?authkey=CO_VwJL5re7SXg
https://plus.google.com/photos/112486270379960626147/album/5910564620644671089/5910582089826413362?authkey=CIrgus3b8Li1hwE
https://plus.google.com/photos/112486270379960626147/album/5909090748216103441/5909093602941877122?authkey=CKehyaurg8-w6QE
https://plus.google.com/photos/112486270379960626147/album/5910564620644671089/5910564734298346642?authkey=CIrgus3b8Li1hwE
https://plus.google.com/photos/112486270379960626147/album/5910564620644671089/5910565924523209474?authkey=CIrgus3b8Li1hwE
https://plus.google.com/photos/112486270379960626147/album/5909511217015154017/5909524178293518098?authkey=CKXg5_HUjufuCQ


 

Dojazd i powrót: we własnym zakresie 

 

 
Zgłoszenia zainteresowanych udziałem w koloniach prosimy kierować na adres: 

kamila.kaluzna87@gmail.com 

Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, reprezentowaną szkołę,  

ewentualną kategorię szachową oraz telefon kontaktowy 

 

 

Opłatę za pobyt należy uiścić na konto PZSzach 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184 

z dopiskiem: „Wakacje z szachami, imię i nazwisko uczestnika” – do 15 czerwca 2017 r. 

Kartę kolonijną każdego uczestnika (załącznik nr 2 – wydrukowany i podpisany przez prawnych 

opiekunów dziecka) należy nadesłać w terminie do 15 czerwca 2017 r. na adres: 

Kamila Kałużna 

ul. Włoska 11/8  30- 638 Kraków 

 

Niedopełnienie w terminie któregokolwiek z wyżej wymienionych wymogów oznaczać będzie rezygnację z 

przydzielonego miejsca. 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy 

 

 

 

Kamila Kałużna – dyrektor projektu 

Telefon: 693-046-440 

e- mail: kamila.kaluzna87@gmail.com 

 

Krzysztof Góra – koordynator projektu 

 z ramienia PZSzach 

Telefon: 786-165-187 

 e- mail: k.gora@pzszach.org.pl 

 

mailto:kamila.kaluzna87@gmail.com

