
 

 

Nazwa zawodów: XXVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych Łódzkie 2021 

Termin zawodów: 18 – 25 lipca 2021 r. 

Miejsce zawodów: ApartHotel ”Termy Uniejów”, ul. Termalna 1, 99-210 Uniejów 

Organizatorzy: Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Łódzka Federacja 

Sportu, województwo łódzkie 

Partnerzy: Fundacja LOTTO im. H. Konopackiej, Primavera 

Koordynator Sportu: Robert Chojnowski, tel. 604 129 732, e-mail: robson1fck@wp.pl 

Akredytacja uczestników: ApartHotel ”Termy Uniejów”, ul. Termalna 1, 99-210 Uniejów       

18 lipca 2021 r. godz. 14.00 – 18.00 

Odprawa techniczna: 18 lipca 2021 r. godz. 20.30 

Zgłoszenia: Wypełniony na komputerze druk zgłoszenia proszę przesłać w formacie Excel 

w nieprzekraczalnym terminie do 28 czerwca 2021 r. na poniższe adresy  

e-mailowe: 

 zgloszenia@oomlodzkie2021.pl, kkowalczyk.rafal@gmail.com  

Zakwaterowanie uczestników: ApartHotel ”Termy Uniejów”, ul. Termalna 1, 99-210 Uniejów 

Organizator ma obowiązek zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie uczestników zgodnie z limitem 

MSiT (244 osoby) wyłącznie dla oficjalnych uczestników zawodów (reprezentacji wojewódzkich). 

ApartHotel ”Termy Uniejów” dysponuje dodatkową liczbą ok. 80 miejsc noclegowych w 

następujących cenach (zakwaterowanie i wyżywienie): 

 pokój 2-osobowy 250 zł / osobodzień 

 pokój 3-osobowy 200 zł / osobodzień 

 pokój 4-osobowy 150 zł / osobodzień 

Pokoje będą przydzielane według kolejności zgłoszeń do ich wyczerpania. Zgłoszenia proszę przysyłać 

na adres: robson1fck@wp.pl  

Nr konta do wpłat dla osób spoza limitu ministerialnego: 

Łódzki Związek Szachowy 07 1020 3352 0000 1102 0119 4950 

lub gotówką w dniu przyjazdu (po uprzednim ustaleniu z organizatorem). 
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Uwaga! Proszę nie dokonywać żadnych opłat za noclegi dodatkowe bez potwierdzenia od 

organizatora - przelew bankowy dokonany bez uprzedniego imiennego zgłoszenia i potwierdzenia 

nie będzie podstawą do zakwaterowania w ApartHotel ”Termy Uniejów”  

Organizator nie pośredniczy w zakwaterowaniu w innych hotelach. 

 

 

HARMONOGRAM ZAWODÓW 

 

Data Rundy Dane uzupełniające 

18.07.2021 r. /niedziela/  godz. 14.00 – 18.00 akredytacja 
godz. 18.30 – 20.00 kolacja 
godz. 20.30 odprawa techniczna 

19.07.2021 r. /poniedziałek/  
godz. 9.15 – runda I 

 

godz. 9.00 uroczystość otwarcia OOM 
od godz. 15.00 atrakcje dodatkowe 

20.07.2021 r. /wtorek/ godz. 9.00 – runda II 
godz. 15.00 – runda III 

 

21.07.2021 r. /środa/ godz. 9.00 – runda IV od godz. 15.00 atrakcje dodatkowe 

22.07.2021 r. /czwartek/ godz. 9.00 – runda V 
godz. 15.00 – runda VI 

 

23.07.2021 r. /piątek/ godz. 9.00 – runda VII od godz. 15.00 atrakcje dodatkowe 

24.07.2021 r. /sobota/ godz. 9.00 – runda VIII od godz. 15.00 atrakcje dodatkowe 

25.07.2021 r. /niedziela/ godz. 9.00 – runda IX godz. 14.30 zakończenie OOM 

 

         Koordynator OOM 

         /Robert Chojnowski/ 


