
Rybnik, 25.06.2015 r. 
 

Komunikat organizacyjny 
Zarządu OSSzON „Fianchetto” dotyczący 

Ogólnopolskiego Integracyjnego Turnieju Szachowego/ nad morzem /  
Jastrzębia Góra –Ośrodek VIS ul. Królewska 5.   
Ostatni przystanek autobusowy. 
      Termin : 26.08.-04.09.2015 r./ 9 dni /  
Planowany jest udział ca 85 uczestników. 
Przewidywany koszt pobytu z ulgą dla członków „Fianchetto”  
530.- zł + wpisowe 100.-zł /w tym startowe + opłaty rankingowe i klimatyczne/. 
Łączny koszt udziału w turnieju 630.- zł. 
Za pokój jednoosobowy obowiązuje dopłata w wysokości 30.-zł za 1 dobę. 
Osoby towarzyszące opłacają pełne koszty pobytu w wysokości 660 zł 
+ewentualna dopłata za pokój jednoosobowy. 
 
Przyjazd dnia 26.08.2015 r. / środa /– wyżywienie od kolacji. 
Wyjazd dnia  04.09.2015 r./ piątek / po obiedzie. 
 
Zgłoszenie się do turnieju w terminie do 15.07.2015 r.  
Zgłoszenie proszę potwierdzić wpłatą zaliczki w wysokości 300 zł lub pełną 
opłatą w wysokości 630 zł. w terminie jak wyżej. Wyżywienie: 3 posiłki, w tym 
śniadania i kolacje w formie stołu szwedzkiego. 
 
W turnieju przewidziane są nagrody pieniężne I nagroda 750 zł  oraz rzeczowe. 
 
Uwaga: Podany wyżej koszt udziału w turniejach dotyczy pokoi 2-3 osobowych. 
W miar ę możliwości można zarezerwować pokój 1-osobowy za dodatkową 
opłatą. 

 
Wpłaty proszę przekazywać na konto:   
 
               Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szachowe Osób Niepełnosprawnych  
 
     „Fianchetto” 
 
                               44-200 Rybnik ul.J.F.Białych 7/306  
             
                     Konto bankowe: 80 1020 2472 0000 6302 0120 0252 
                            PKO B.P. ul. J.F. Białych 3  44-200 Rybnik 
  
 
 
Proszę o zgłaszanie się do turnieju pocztą, telefonicznie, e’mailem  na adres:  
              Stanisław Kornasiewicz ul. Jana Pawła II nr 10a/4, 
tel.  kom. 605 937 338 lub e’mail: kornasiewicz@go2.pl. 
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Zawodnicy  Fianchetto i osoby towarzyszące, którzy we własnym zakresie 
załatwiają  zakwaterowanie i wyżywienie / we własnym zakresie płacą opłatę 
klimatyczną / opłacają wpisowe w wys. 50.- zł, a uczestniczący w turnieju 
pokrywaj ą również koszty opłaty rankingowej . 
 
Osoby pełnosprawne, posiadający II kat. i ni ższe, dopuszczone do turnieju, na 
podstawie decyzji Zarządu, opłacają pełne koszty pobytu / 630.- zł /oraz  opłatę 
klimatyczną, rankingową i wpisowe w łącznej wys. 100.- zł  
łącznie 730.- zł. 
 
Wszyscy uczestniczący w turniejach ubezpieczają się we własnym zakresie. 
Osoby niepełnosprawne proszę o przywiezienie aktualnego orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności.  
Powyższe nie dotyczy osób z orzeczeniem o stałym inwalidztwie. 
Członkowie Stowarzyszenia „Fianchetto” płacą składkę roczną w wysokości 20 
zł. 
 
 


