Cel projektu:
A)
B)
C)
D)

popularyzacja gry w szachy wród uczniów szkó³ w Bydgoszczy i okolicy
zapewnienie uczniom ciekawej mo¿liwoci spêdzenia czasu
stworzenie m³odym zawodnikom mo¿liwoci systematycznej rywalizacji sportowej
umo¿liwienie rywalizacji debiutantom, czyli osobom nie maj¹cym ¿adnej kategorii
szachowej, które wczeniej nie mia³y okazji braæ udzia³u w turniejach szachowych
(m.in. z powodu zbyt silnej obsady i braku szansy na jak¹kolwiek wygran¹) poprzez
wydzielenie osobnego turnieju  Turnieju B
E) aktywizacja rywalizacji miêdzyszkolnej poprzez stworzenie dodatkowej klasyfikacji
dru¿ynowej na zakoñczenie turnieju z pucharami dla najlepszych szkó³
F) w przypadku pozyskania sponsorów istnieje mo¿liwoæ zorganizowania dodatkowych
atrakcji (dodatkowy turniej o innej specyfice, szkolenia szachowe)

Miêdzyszkolna Bydgoska Liga Szachowa to cykl 10 spotkañ.
Pierwsza edycja w wersji skróconej - 5 spotkañ.
Terminy turniejów: 27.01.2018, 17.03.2018, 14.04.2018,
12.05.2018, 16.06.2018
Miejsce rozgrywania zawodów: szko³y, hotele, centrum
kultury i inne orodki zainteresowane przeprowadzeniem
zawodów.
Turniej A dla zawodników od IV kategorii szachowej,
z podzia³em na grupy wiekowe do lat 9, do lat 13 i do lat 18.
Turniej B dla debiutantów i zawodników z V kategori¹
szachow¹.

W trakcie turniejów przewidziane dodatkowe atrakcje. Na zakoñczenie, po rozdaniu nagród nastêpuje
losowanie za pomoc¹ specjalnej aplikacji "ko³o fortuny" zaproszeñ od orodków kultury takich jak,
teatr, filharmonia, muzea, kina.
Ka¿dy turniej jest punktowany i nagradzany osobno. Prowadzona jest tak¿e punktuacja ³¹czna.
Najlepsi zawodnicy w ca³ym cyklu otrzymaj¹ atrakcyjne nagrody rzeczowe (drukarki laserowe, telefony
komórkowe lub tablety). Szko³y, które reprezentuj¹ tak¿e zostan¹ nagrodzone.
Imprezie patronuje: Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Owiaty, Prezydent Miasta Bydgoszczy,
Kujawsko-Pomorski Zwi¹zek Szachowy.
Patronat medialny objêli: Telewizja Polska Oddzia³ w Bydgoszczy, Tygodnik Bydgoski, Gazeta Pomorska,
Express Bydgoski, MetropoliaBydgoska.pl, bydgoszczdladzieci.pl.

Sponsor generalny:

Sponsorom dajemy mo¿liwoæ dostarczenia w³asnych rollupów, ulotek i materia³ów reklamowych,
które s¹ dystrybuowane na pocz¹tku turnieju.
27 stycznia 2018r. przeprowadzilimy pierwsz¹ rundê turnieju. Stawi³o siê 24 zawodników z kategori¹
szachow¹ i a¿ 28 debiutantów. Impreza zosta³a pokazana m.in. w g³ównym wydaniu programu
Zbli¿enia Telewizji Polskiej Oddzia³ w Bydgoszczy.
Zapraszamy firmy chêtne do w³¹czenia siê w tê charytatywn¹ imprezê. Zapewniamy du¿y zasiêg
informacyjny i medialny.

fot. Krystian Janik
fb.com/krystianjanikblog

Docieramy do wszystkich szkó³ z informacj¹
o ka¿dym turnieju w cyklu w formie plakatu A3
oraz drog¹ elektroniczn¹.
Ze wszystkich turniejów przeprowadzamy relacjê,
fotorelacjê i wideorelacjê wykonywan¹ przez
profesjonalne studio fotograficzne Crystal Foto
(publikowan¹ na w³asnym kanale YouTube).

Patronat medialny:

Posiadamy w³asne kana³y medialne:
strona internetowa: edukacjaprzeszachy.pl
Facebook: facebook.com/edukacjaprzezszachy

Patronat:

Organizator:

Kujawsko - Pomorski
Zwi¹zek Szachowy

Agencja Informatyczna

Arkadiusz Matczyñski

e-mail: a.matczynski@gmail.com, tel. 781 44 69 55

