
 
1. Organizator:  

Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS Kielce 
ul. Piekoszowska 54, 25-635  Kielce 
 
2. Partnerzy:  
Szachowa Akademia w Kielcach 
 
3. Rodzaj:  

Zimowy obóz sportowo-rekreacyjny\  
 

4. Cel: 

 zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży;  
 doskonalenie gry w szachy;  
 podwyższanie kwalifikacji szachowych i popularyzacja gry w szachy, jako dyscypliny sportowej; 

możliwość uzyskania wyższych kategorii szachowych. 
 

5. Termin:  

28.01-04.02.2023r. (przyjazd własny na godzinę 16:30) 
 
6. Miejsce:  

Ośrodek wypoczynkowy Grynwald, Rembów 100, 26-035 Raków, woj. świętokrzyskie 
 

7. Warunki finansowe: Cena obozu 1450 zł obejmuje: 
• wyżywienie (3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)  
• zakwaterowanie (pokoje 2-5 osobowe z łazienkami), 

• opiekę i ubezpieczenie NNW, 
• udział we wszystkich zorganizowanych zajęciach sportowych i rekreacyjnych, asrtystycznych 

warsztatach kreatywnych, 

• udział w Festiwalu Szachowym - Grand Prix – Rembów 2023, 
• grill/ognisko. 

 

Kadrę obozu stanowią trenerzy oraz wychowawcy z wieloletnim stażem i doświadczeniem pedagogicznym, 
posiadający odpowiednie uprawnienia w zakresie zajmowanych funkcji. 

 

Koszt zakwaterowania i wyżywienia dla zawodnika LUKKS Kielce biorącego czynny udział 

w zajęciach szachowych to 1300 złotych. 
 

 
 

  



 

8. Program obozu 
 

Festiwal szachowy:   

- Każdy uczestnik obozu będzie mógł zagrać w turniejach szachów klasycznych (możliwość 
zdobycia do II kategorii), szybkich i błyskawicznych. Tempo gry odpowiednio: P-60' (7-9 
rund), P-15’ (9 rund) i P-5’ (11-19 rund).  

- klotz, 
- szachy losowe,  
- konkurs rozwiązywania zadań szachowych. 

 

Zajęcia w ośrodku: 
- boccia, 
- tenis stołowy, 

- gry planszowe 
- bingo, 
- zajęcia artystyczne, 

- dyskoteka; 

Na świeżym powietrzu: 
- dysk-golf, 
- gry i zabawy plenerowe, 

- szukanie skarbów, 
- ognisko z pieczeniem kiełbasek, 
- saneczkowo; 

Konkursy: 
- plastyczny, 
- sportowe, 

- gier planszowych; 
 
 

 
 

Ze względu na górzysty teren proponujemy wszystkim uczestnikom zabrać: 
odzież sportową, zimową, rękawiczki nieprzemakalne,  

sanki i/lub jabłuszka do zjeżdżania, ewentualnie krótkie narty,  
elementy odblaskowe, latarkę. 

 
Każdy turniej, konkurs zostanie zakończony 

wręczeniem nagród / upominków dla najlepszych. 
 

Na zakończenie wypoczynku wszyscy uczestnicy otrzymają  

miłe niespodzianki. 
 

 

9. Warunki uczestnictwa: 
Uczestnikami obozu będą dzieci w wieku 6 – 16 lat, których zgłoszenia zostaną podesłane do 

15.01.2023r. na adres mailowy: biuro@lukks.org.pl i dokonają wpłaty zaliczki.  

Łącznie na obozie wypoczywać będzie do 50 osób. 

 

10. Zgłoszenia: 

Gwarancją miejsca na obozie jest: 

1) do 10.01.2023 - wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego ze strony:  

https://lukks.org.pl/ferie-zimowe-2023/ 

2) do 15.01.2023 - dokonanie wpłaty przelewem w wysokości 800 złotych na nr konta: 

Millenium Bank: 52 1160 2202 0000 0003 5437 4139 

lub gotówką u organizatorów tytuł przelewu: nazwisko i imię uczestnika - „wypoczynek 

REMBOW 2023”. 

3) 28.01.2023 - uiścić pozostałą kwotę gotówką na miejscu.  

 

Bliższe informacje można uzyskać u koordynatora obozu - Anny Kot, tel.663 222 355 (po godz. 19), 

biuro@lukks.org.pl 

Na miejscu dostępny będzie spożywczy sklepik obozowy.  

ZAPRASZAMY 
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