
Obóz szachowy z turniejem i szkoleniem
Korbielów 12-19.07.2020

Organizator:
Fundacja Gens Una Sumus, ul. Murarska 19/39
31-311 Kraków
Koordynator:
Dariusz Mikrut, tel.668-176-060
- szachy@  d  wiewieze.krakow.pl  
Miejsce:

Kompleks Pilsko Jontek

ul. Jerzego Sitki 8
34-335 Korbielów

www.p  ilsko.org  
www.szachy.dwiewieze.krakow.pl

Zakwaterowanie:
Obóz Szachowy z turniejem szachowym w miejscowości Korbielów w dniach 12-19.07.2020 – 
pokoje 2 osobowe,
Świadczenia żywieniowe rozpoczynają się obiadem pierwszego dnia obozu i kończą
się śniadaniem w ostatnim dniu obozu.

Charakterystyka obozu:
Obóz przeznaczony dla dzieci od 7 lat do 16 lat chcących rozwijać umiejętności nauki gry w 
szachy oraz propagujących aktywny wypoczynek, stawiamy na logiczne zabawy i sprawność 
fizyczną.
Prosimy aby dzieci nie zabierały ze sobą tabletów, iphone itp., bo to tylko zaburza
harmonogram zajęć. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powierzone dziecku gry 
PSP, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne itp.

Program obozu ogólny:
• Warsztaty szachowe - nauka i doskonalenie gry w szachy, turniej szachowy na kategorię 
szachową. Opieka instruktora oraz Arcymistrza Szachowego.
• turniej szachowy A lub B w zależności od umiejętności
• Basen – bezpłatnie w czasie pobytu na terenie ośrodka
• Gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu, piłka nożna, siatkówka, i inne
• Turystyka górska - wycieczki piesze, 
• Ognisko i pieczenie kiełbasek, gry planszowe i terenowe.
Szczegółowy plan obozu zostanie przedstawiony na 30 dni przed wyjazdem.

Wszyscy uczestnicy obozu objęci są ubezpieczeniem NNW. Mają zapewnioną opiekę wychowawcy, 
instruktora szachowego, pomoc w czasie zdarzeń.

Zdjęcia z pobytu będą dostępne na serwerze z dostępem dla rodziców. 
Zastrzegamy sobie prawo do publikacji wybranych zdjęć na stronie w  ww.dwiewieże.krakow.pl   oraz 
profilu facebookowym i instagramie Klubu Szachowego Dwie Wieże Kraków

mailto:szachy@tswisla.pl
http://www.szachy.dwiewieze.krakow.pl/
http://www.grandstasinda.pl/
http://www.koloania-szachowa.pl/


KOSZT OBOZU: 1090 zł (dla członków klubu KSz Dwie Wieże Kraków – promocyjna cena 990 zł)
I rata zaliczka: 250 zł – płatne do 10.04.2020 
II rata: pozostałe rozliczenie 840 zł (KSz Dwie Wieże Kraków 740zł)– płatne do dnia 5.07.2020

Opłaty za pobyt tj. raty I i II należy wpłacić przelewem na konto Fundacji tytułem:
uczestnik imię nazwisko dziecka, obóz szachowy 12-19.07.2020,
Fundacja Gens Una Sumus 
ul. Murarska 19/39 
31-311 Kraków

Nr konta: 
mBank S.A. 
98 1140 2004 0000 3102 7979 6699 (wpłaty PLN)

Kwota: 250 zł od osoby 

(zaliczka nie podlega zwrotowi, gdy rezygnacja z uczestnictwa z koloni szachowych wpłynie na 30 
dni lub krócej przed terminem rozpoczęcia obozu)
W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC OSTATECZNE ZGŁOSZENIA I REZERWACJE DO DNIA 20.06.2020 
r.
Uwaga: Cena obejmuje transport dzieci do Kompleksu Jontek-Pilsko na trasie Kraków – Korbielów 
– Kraków. 
Odjazd i przyjazd będzie z Ronda Ofiar Katynia (dawne miejsce MOTELU KRAK)

Dodatkowe informacje oraz zgłoszenia:
Dariusz Mikrut tel. 668-176-060, szachy@dwiewieze.krakow.pl
www.dwiewieze.krakow.pl – formularz online

Uwaga:
Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz dokument potwierdzający wpłatę zaliczki zapłaconą nie 
później niż do dnia 02.07.2020 r. należy bezzwłocznie (jak najszybciej) przesłać skanem do 
koordynatora na adres: szachy@dwiewiez.krakow.pl, w podobny sposób proszę nadesłać dowód 
wpłaty pozostałej  części kosztów kolonijnych, nie później jednak niż do dnia 02.07.2020r

-  Każdy uczestnik zgłaszający się na Kolonię wyraża zgodę na utrwalanie i publikacje ich wypowiedzi w
formie  wywiadów,  a  wizerunku  w  formie  zdjęć,  nagrań  filmowych  wykorzystywanych  przez  prasę,
telewizję, radio i Internet, a także na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.
-  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nieodpłatnego  wykorzystywania  materiałów  audiowizualnych
zrealizowanych  podczas  z  Kolonii,  a  w  szczególności  zdjęć,  materiałów  filmowych,  wywiadów  i  nagrań
dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych swoich lub Sponsora,
w nawiązaniu do  relacji z Kolonii.

-  Niniejszy  regulamin  dostępny  w  miejscu  rozgrywania  imprezy  oraz  stronie
https://www.dwiewieze.krakow.pl/oboz-kolonia-szachowa/  

RODO
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Gens Una Sumus z siedzibą w Krakowie

(31-311) przy ul. Murarskiej 19/39.

mailto:szachy@dwiewieze.krakow.pl
http://www.dwiewieze.krakow.pl/


2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Kolonii, wyda-
niem nagród, spełnieniem innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także w celach infor -
macyjno-marketngowych Administratora oraz Sponsora, w nawiązaniu do relacji z Kolonii.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwa-
rzanie danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowa-
nych decyzji.

5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będzie miał Administrator w celu realizacji Kolonii.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnie-

nia, usunięcia, przenoszenia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwesti prze-
twarzania.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Turnieju i ewentualnego od-
bioru nagrody.

8. Może Pani/Pan w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wysyłając pi -
semne żądanie na adres Administratora.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


