SZKÓŁKA SZACHOWA KSz LECH-WSUS
Komunikat Organizacyjny nr 1/2021
Wznowienie spotkań klubowych oraz zajęć w Szkółce Szachowej KSz LECH-WSUS planowane
jest w czwartek 7.10.2021 r. o godz. 17:00. Spotykać będziemy się tradycyjnie w każdy czwartek w
okresie X 2021 - VI 2022, w godz. 17.00-19:30. Zajęcia zostaną wznowione w październiku br. jeśli nie
nastąpi wzrost zagrożeń pandemicznych i nie pojawią się nowe decyzje rządu RP względnie władz
Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych, która udostępnia nam sale szkoleniowe.
Funkcję kierującego działalnością Szkółki przejął z dniem 30.09.2021 r. p. Karol Michalski, nr tel.
517 864 907, e-mail: karolpawelmichalski@gmail.com .
Prosimy o przesyłanie deklaracji udziału w zajęciach Szkółki na ww. adres do dnia 15.09.2021 r.
co pozwoli na sprawne przygotowanie i organizację zajęć, zaplanowanych dla 3 grup zaawansowania:
1. grupa: dzieci 5-8 lat (uczący się gry w szachy),
2. grupa: dzieci 6-10 lat (początkujący szachiści) - zajęcia prowadzone będą w oparciu o podręczniki
dla dzieci i kurs na IV kategorię szachową,
3. grupa: młodzież i dorośli (1. i 2. drużyna juniorska; siła gry III-I kategoria szachowa).
Deklaracja Uczestnika Szkółki znajduje się na str. 2 niniejszego komunikatu.
Zajęcia Szkółki będą trwały godzinę i miały miejsce w czasie spotkań klubowych, przy czym
godziny rozpoczęcia zajęć w poszczególnych grupach są jeszcze w trakcie ustalania i zostaną podane w
następnym komunikacie.
Zajęcia klubowe, stwarzające możliwość spotykania się i pogrania w szachy niezależnie od zajęć
szkoleniowych, otwarte będą dla wszystkich chętnych bez względu na wiek i siłę gry. W nowym sezonie
organizowane będą również tradycyjne turnieje klubowe i szkółkowe.
Za Zarząd Klubu:
Janusz Woda
Poznań, 3.09.2021 r.

DEKLARACJA UCZESTNIKA
Szkółki Szachowej KSz LECH-WSUS w Poznaniu

Imię i nazwisko uczestnika
Data i miejsce urodzenia
Szkoła / przedszkole
Adres zamieszkania
Imiona rodziców
Telefony kontaktowe
Kontaktowy adres e-mail
Czy umie grać w szachy?
Kiedy miał z nimi pierwszy kontakt ?
Kategoria szachowa

Deklaruję aktywny udział mojego dziecka w zajęciach Szkółki Szachowej LECH-WSUS w Poznaniu
oraz przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał Zarządu Klubu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji, dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rejestracji do Szkółki (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych – Dz.U. nr 133 poz 883).
……………………………………………………..

Poznań, dnia

……….………

2021 r.

Podpis rodzica lub opiekuna

