REGULAMIN
organizacji zajęć szachowych
MUKS Stoczek 45 Białystok
w roku szkolnym 2021/2022
1.

Zajęcia będą odbywały się w Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku przy ulicy Łagodnej 10.

2.

Rok szkoleniowy rozpoczyna się 3 września 2021 r., a kończy 24 czerwca 2022 r.

3.

Szkolenie będzie realizowane zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. Zajęcia nie będą
odbywać się w czasie ferii zimowych, przerw świątecznych i świąt.

4.

Zajęcia będą odbywały się stacjonarnie i zdalnie – zależnie od sytuacji w szkołach. Jeśli
szkoły będą otwarte to zajęcia będą stacjonarne, jak zamknięte to zdalnie.

5.

W zajęciach mogą brać udział członkowie Klubu oraz osoby do niego nienależące.

6.

O przydziale do grupy decyduje poziom szachowy uczestnika, a ostateczna decyzja
należy do osoby prowadzącej zajęcia.

7.

Minimalna liczba osób w grupie, przy której szkolenie będzie realizowane, wynosi
osiem. W przypadku, gdy zainteresowanie szkoleniem wyrazi więcej osób, istnieje
możliwość stworzenia kolejnych grup.

8.

Planuje się zorganizowanie trzech grup szkoleniowych:

Lp.
1.
2.
3.
9.

Grupa

Prowadzący

Dzień tygodnia

Od - do

początkująca

k Wojciech Walewski

poniedziałek
piątek

16:05-17:05

średnio zaawansowana I

k Wojciech Walewski

poniedziałek
piątek

17:10-18:40

zaawansowana

GM Tomasz Markowski

wtorek

17:00-18:30

Warunkiem zakwalifikowania się do szkolenia jest podpisanie Deklaracji uczestnika
zajęć na rok szkolny 2021/2022.

10. Uzupełnioną i podpisaną Deklarację należy przekazać do 10 września 2021 r. w formie
elektronicznej (skan) albo papierowej.
11. Dopiero po otrzymaniu informacji zwrotnej o utworzeniu grupy szkoleniowej należy
wnieść opłatę wg wybranego harmonogramu (rocznego / półrocznego / miesięcznego).
12. Do wyboru jest jeden z trzech wariantów opłat:
a) opłata miesięczna – płatność do 10. dnia każdego miesiąca,
b) opłata półroczna – płatność do 20 września 2021 r. i 20 lutego 2022 r.
c) opłata roczna – płatność do 20 września 2021 r.
13. W bieżącym roku szkoleniowym ustalono następującą wysokość opłat:

Lp.

Grupa

Prowadzący

Miesięczna Półroczna Roczna

1.

początkująca

Wojciech Walewski

70 zł

300 zł

500 zł

2.

średnio
zaawansowana

Wojciech Walewski

110 zł

500 zł

900 zł

3.

zaawansowana

Tomasz Markowski

130 zł

600 zł 1100 zł

14. Rezygnacja z zajęć wymaga pisemnej informacji z miesięcznym wyprzedzeniem.
15. W przypadku zaległości w opłatach możliwość uczestnictwa w jakichkolwiek zajęciach
prowadzonych przez Klub zostaje zawieszona do czasu uregulowania należności.
16. Istnieje możliwość przystąpienia do grupy szkoleniowej w każdym momencie roku
szkolnego, wówczas opłata będzie naliczana proporcjonalnie do liczby pozostałych
pełnych miesięcy.
17. Za zajęcia, które nie odbyły się z powodu uzasadnionej nieobecności prowadzącego,
zwrot opłat nie przysługuje – w takim przypadku prowadzący zajęcia zaproponuje inny
termin szkolenia.
18. Za dni, w których uczestnik zajęć był nieobecny, zwrot opłat nie przysługuje.
19. Organizator zastrzega sobie możliwość dopuszczenia do szkolenia osób w trybie
miesięcznym i z rozliczeniem krótszym niż półroczne.
20. Opłaty za zajęcia można wykonać przelewem na konto Klubu lub gotówką w kasie
Klubu. W przypadku zapłaty przelewem można to zrobić w formie darowizny – w tytule
przelewu należy wpisać „Darowizna na działalność statutową Klubu”.
21. Z uwagi na niepewną sytuację epidemiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa
COVID-19, terminy zajęć mogą być zmieniane bądź anulowane.
22. W związku z panującą pandemią koronawirusa organizator przeprowadzi zawody zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu, Polskiego Związku Szachowego i Dyrektora Szkoły Podstawowej
Nr 45 w Białymstoku – odnośnie zachowania zasad sanitarnych.
Opracował Leszek Zega

