Z SZACHAMI PRZEZ ŚWIAT 2012
II TURNIEJ I SZKOLENIE SZACHOWE

ZŁOTE PIASKI - Czarnomorska Perła
ALL INCLUSIVE!
BUŁGARIA – WĘGRY

15 – 27 lipca 2012
I. CEL





Wypoczynek i zwiedzanie najpiękniejszych miejsc Europy
Popularyzacja gry w szachy
Szkolenie dla dzieci, młodzieży i dorosłych: od podstaw, dla początkujących i zaawansowanych
Rozegranie turniejów klasyfikacyjnych

II. MIEJSCE I TERMIN
 Hajduszoboszlo - Złote Piaski - Warna - Budapeszt, 15 – 27.07.2012
III. ORGANIZATORZY:






SZACHOWE NUTY OLA MODZELAN www.szachowe-nuty.pl przy współpracy:
AGENCJA 64 PLUS www.agencja64.pl
KLUB SZACHOWY „STILON” www.kszstilon.pl
UKS EL-TUR SP 3 BOGATYNIA www.szachy-bogatynia.pl
BIURO PODRÓŻY „PAI” www.sobolewscy.pl

IV. PROGRAM IMPREZY:
DZIEŃ 1:

DZIEŃ 2:
DZIEŃ 3:
DZIEŃ 4-9:

Wyjazd w kierunku Węgier o godz. 06.00 - z Gorzowa Wlkp.(hala sportowa przy ul. Czereśniowej),
08.30 Zielona Góra - Stacja Lukoil ul. Wrocławska
11.00 Legnica - Stacja Orlen (przy obwodnicy)
12.00 Wrocław - Orlen (przy obwodnicy w kierunku Katowic)
14:30 Gliwice - Dworzec Główny PKS, ul Pionierów
Przyjazd do Debreczyna, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg
Śniadanie, wykwaterowanie. Pobyt na kompleksie basenów rekreacyjno – termalnych w Hajduszoboszlo.
Kompleks ten, to jedno z najsłynniejszych węgierskich uzdrowisk, którego woda ma właściwości lecznicze
(stany zapalne, kręgosłup, itp.). Wyjazd w kierunku Bułgarii około godziny 15:00.
Przyjazd do Złotych Piasków – kurortu/miejscowości turystycznej położonej w Bułgarii, w regionie Warny.
Zakwaterowanie w Hotelu Perunika *** http://perunika.com odpoczynek po podróży, nocleg.
Śniadanie, 9:00-11:00 zajęcia szachowe w grupach o zbliżonym poziomie umiejętności szachowych, z
uwzględnieniem wieku. Szkolenie prowadzone przez doświadczonych trenerów szachowych (m.in. Andrzej
Modzelan, Aleksander Czerwoński). 11:00-14:00 rundy turniejowe, obiad, czas wolny - plażowanie, gry i
zabawy, spacery po okolicy, kolacja.

Po zakończeniu akcji, każdy uczestnik otrzyma krótką charakterystykę swojej gry i zalecenia szkoleniowe.
WYCIECZKA DO WARNY – zwiedzanie zabytków z różnych okresów historii miasta: rzymskie ruiny,
bizantyjskie fortyfikacje oraz zabytki architektury tureckiej.
DZIEŃ 10:
DZIEŃ 11:
DZIEŃ 12:
DZIEŃ 13:

Śniadanie, zakończenie zmagań szachowych, Wyjazd w kierunku Węgier w godzinach południowych
Przyjazd do Budapesztu, zakwaterowanie w hotelu, odpoczynek po podróży, czas wolny, nocleg. Możliwość
wykupienia obiadokolacji za ok. 15 euro/os.
Śniadanie, wyjazd na zwiedzanie Budapesztu, m.in. Plac Bohaterów, Park Miejski, Zamek Vajdahunyad,
Parlament (z zewnątrz), Bazylika św. Stefana, Synagoga, Starówka, Baszta Rybacka. Objazd Miasta, czas
wolny. Możliwość wykupienia obiadu za ok. 15 euro/os. Wyjazd w kierunku Polski w godzinach wieczornych.
Przyjazd na miejsce zbiórki w Gorzowie Wlkp. w godzinach południowych lub popołudniowych, w zależności
od miejsca zbiórki na trasie powrotnej.

V. NAGRODY W TURNIEJACH:
 Puchary, dyplomy (dla wszystkich) i nagrody rzeczowe
VI. FINANSOWANIE
Koszt imprezy wynosi 2.099 zł. + 50 zł. (ubezpieczenie KL i NNW). Całą kwotę należy wpłacić do dnia 15.06.2012.
Koszt imprezy obejmuje:
 przejazd autokarem klasy LUX, wyposażonym w klimatyzację, barek, TV, WC,
 7 noclegów w Hotelu Perunika *** http://perunika.com w Złotych Piaskach, pokoje 2/3 osobowe, wyposażone
w klimatyzację, telewizję satelitarną, telefon, lodówkę, łazienkę z prysznicem, balkon.
 sport i rekreacja: basen zewnętrzny - leżaki i parasole przy basenie bezpłatne, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci.
 wyżywienie podczas pobytu w Złotych Piaskach - All Inclusive:
07.30 – 10.00: śniadanie bufetowe – restauracja główna.
11.00 – 12.00: lody i napoje bezalkoholowe.
12.00 – 14.00: lunch w formie bufetu w restauracji głównej, potrawy bułgarskie oraz międzynarodowe.
15.00 – 17.00: snack bar: kanapki, ciastka, kawa.
18.00 – 20.30: obiadokolacja w formie bufetu w restauracji głównej, potrawy bułgarskie oraz międzynarodowe
W godzinach 10.30 - 22.30 napoje:
Coca – Cola, Fanta, Sprite, woda mineralna, woda gazowana, soki lokalne, piwo lokalne, drinki alkoholowe;
bilet wstępu na baseny termalne w Hajduszoboszlo na Węgrzech,
wycieczkę do Warny,
zwiedzanie Budapesztu,
1 nocleg w hotelu w Debreczynie + obiadokolacja i śniadanie
1 nocleg w hotelu w Budapeszcie + śniadanie
opiekę pilota/przewodnika,
podatek VAT,
szkolenie szachowe dla dzieci i chętnych dorosłych,
 wpisowe do turnieju









Do dyspozycji gości:
restauracja główna, lobby-bar, sejf, kantor wymiany walut, sauna, masaże, konsultacje medyczne (za opłatą).
Koszt imprezy nie obejmuje:





biletów wstępu do obiektów turystycznych,
ubezpieczenie KL i NNW – 50 zł./os.(w przypadku zachorowań przewlekłych należy ubezpieczyć się dodatkowo),
wydatków własnych,
świadczeń nie wymienionych w komunikacie imprezy.

VII. TERMIN ZGŁOSZEŃ
 Termin zgłoszeń – do wyczerpania miejsc
 Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailem:
Aleksandra Modzelan: szachowenuty@gmail.com tel. kom. 666-303-869, tel./fax 95 7370003
 Zaliczkę w kwocie 300 zł. należy wpłacić do dnia 31.05.2012 na konto:
nr 50 1020 5558 1111 1814 1740 0038 - Szachowe Nuty Ola Modzelan, ul. Grabskiego 13/7, 66-400 Gorzów Wlkp.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie

Hotelu Perunika *** http://perunika.com/

