
Turniej Szachowy

o Puchar Wójta Gminy Stanin

 pod patronatem Wójta Gminy Stanin

ORGANIZATORZY:

1. Stowarzyszenie Szachistów ,,Szachpol” w Łukowie

2. PSP Zastawie 

CELE:

- 1. Cel imprezy:

       - popularyzacja „królewskiej gry” wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

- integracja środowiska szachowego

- wyłonienie mistrzów w poszczególnych kategoriach wiekowych

TERMIN:

01.02.2020r. /sobota/

uroczyste otwarcie turnieju godz. 10:00

I runda godz.10:30

MIEJSCE:
Publiczna Szkoła Podstawowa, Zastawie 9

21-421 Tuchowicz

Gmina Stanin

SYSTEM: 
Turniej otwarty, indywidualny, rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund        
po 15 min. dla każdego zawodnika. O kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych punktów,    
a w przypadku ich równej ilości punkty pomocnicze wg kolejności:                                           
1) Bucholtz skrócony, 2) Bucholtz pełny, 3) Progress, 4) liczba zwycięstw.                             
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry PZSzach.

Sędzia : Piotr Piwowarczyk

KATEGORIA WIEKOWA:

I.2009 i młodsi

II.2005-2008

III.Open



IV.Dziewczęta

11. Uwagi końcowe:

- Zawodnicy biorący udział w zawodach ubezpieczają się we własnym zakresie

- Obowiązują aktualne przepisy PZSzach. oraz walka w duchu Fair Play

- Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie

- Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

- Prawo do gry mają wszyscy miłośnicy szachów. Liczba miejsc ograniczona do 60 osób. 

ZAPISY:
e-mail: wojtek1996r@o2.pl do dnia 28.01.2020 r. , tel. 506 331 632                                          
lub w przypadku wolnych miejsc w dniu turnieju u sędziego do godz. 9:30

NAGRODY W TURNIEJU:

Puchary i dyplomy za I, II, III miejsce                                                                       
Organizator zapewnia sprzęt szachowy.

12. Informacja 
dotycząca RODO

1.Informujemy, że dane osobowe (tj. imię, nazwisko,wizerunek, e-mail,) są przetwarzane w 

celu przeprowadzenia niniejszego turnieju.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

2. Administratorem danych osobowych uczestników jest Stowarzyszenie Szachistów 

„Szachpol” w Łukowie, PSP w Zastawiu. Dane są przechowywane na terytorium Polski.

3. Dane osobowe uczestników( w tym m.in. utrwalenie wizerunku) przetwarzane będą w celu 

przeprowadzenia , sporządzenia list startowych, oraz ogłoszenia wyników, sporządzenia 

sprawozdań z turnieju, zamieszczenie informacji w mediach, na stronach internetowych, 

kalendarzach itp..

4.Odbiorcami danych osobowych uczestników będą odpowiednio:

– Stowarzyszenie Szachistów „Szachpol” w Łukowie/ m.in. dla celów rejestracji, pobytu, 

sędziowskich, informacyjnych, sprawozdawczych

– służby księgowe w celu przygotowania, przechowywania i udostępniania odpowiednim 

organom faktur imiennych.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia organizacji turnieju tj, do końcowego 

rozliczenia imprezy pod względem rachunkowym, finansowym, sprawozdawczym /w tym 

przygotowanie i przesłanie sprawozdania z imprezy do mediów/



6. Posiada uczestnik prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Posiada uczestnik prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiada uczestnik prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna , że 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika dotyczące narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.

9. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne.

10.Podane przez uczestnika dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22.

 
11. Obowiązują aktualne przepisy FIDE oraz rywalizacja w duchu Fair Play.
12.Uczestnictwo w zawodach jest potwierdzeniem akceptacji przedstawionych warunków 
udziału, w tym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie 
wizerunku dla celów sprawozdawczych Stowarzyszenia szachistów Szachpol w Łukowie, 
PSP w Zastawiu.


