IV Zimowy Sokołowski Turniej Szachowy
pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.
1. Organizatorem i fundatorem nagród jest:
-Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
2. Cele
- Popularyzacja szachów w Gminie Sokołów Młp.
- Umożliwienie dzieciom rozwijania swoich zainteresowań
- Wyłonienie najlepszych szachistów Gminy Sokołów Młp.
3. Termin i miejsce turnieju:
- Rozgrywki odbędą się 19.03.2021 r. (sobota) w sali klubowej Miejsko Gminnego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim, ul. Lubelska 5.
Program zawodów:
Godzina 9.45 - 10:00 – potwierdzenie udziału w Turnieju.
Godzina 10.10 - runda pierwsza
Godzina 13:30 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród.
4. Warunki uczestnictwa:
- W Turnieju udział brać mogą dzieci i młodzież do 15 roku życia zameldowana na pobyt
stały na terenie Gminy i Miasta Sokołów Młp. posiadające co najwyżej czwartą kategorię
szachową (R=1400 i mniej).
- Ilość miejsc ograniczona do 30 uczestników - o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia.
- Zarejestrowane Klubu zobowiązane są do wyposażenie w co najmniej jeden komplet
szachów oraz zegar szachowy zgłaszanych zawodników (przynajmniej jeden komplet
na dwóch reprezentantów).
5. Sposób rozgrywek:
- Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
- Czas gry - 10 min na zawodnika.
- Turniej zostanie rozegrany bez podziału na grupy.
- Po Turnieju zawodnicy zostaną nagrodzeni według podziału przyjętego przez Organizatora
(decydować będzie wiek i ilość zgłoszonych zawodników i zawodniczek).
6. Zgłoszenia:
- Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 14.03.2022 r. na adres redakcja@kurier-sokolowski.com
lub osobiście w biurze MGOKSiR
- Zgłoszenia powinny zawierać:






Nazwę Turnieju
Imię i nazwisko zawodnika
Dokładną datę urodzenia
Posiadaną kategorię szachową z rankingiem
Nazwę klubu, instytucja lub miejscowości jaką reprezentuje zawodnik

7. Nagrody:
- Przewidziane są dyplomy dla wszystkich zawodników za udział.
Nagrody rzeczowe przyznane zostaną za miejsca według przyjętego przez Organizatora
podziału w zależności od ilości zgłoszeń.
8. Sprawy organizacyjne:
- Sędzią Głównym zawodów będzie Marek Kida, udziela szczegółowych informacji
pod nr tel. 177729053
- Organizator nie bierze odpowiedzialności za przyjazd i opiekę nad zawodnikami (obowiązek
ten pozostaje po stronie rodziców, opiekunów, trenerów danego zawodnika).
- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby partii oraz tempa gry.
- W ramach możliwości Organizator zapewnia poczęstunek.
- Udział w Turnieju jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją postanowień
niniejszego Regulaminu.
- W Turnieju nie można otrzymać norm na wyższe kategorie szachowe.
- Uczestnik/opiekun/rodzic Turnieju oświadcza, iż jest świadomy zagrożenia
epidemiologicznego COVID-19 i wobec potencjalnego zagrożenia nie wnosi przeciwko
Organizatorowi żadnych roszczeń. Oświadcza również, że jego stan zdrowia pozwala na
udział w Turnieju.
- Administratorem danych osobowych jest MGOKSiR z siedzibą w Sokołowie Małopolskim.
Dane osobowe zawodników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia zawodów,
wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celach
promocyjnych Turnieju. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie
z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 z późn. zm.), innych obowiązujących
przepisów prawa oraz zgodnie z regulaminem Turnieju. Przetwarzanie danych, o których
mowa w związku z udziałem w Turnieju obejmuje także publikację imienia i nazwiska
zawodnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki
publikowany lub rozpowszechniany będzie materiał z zawodów. Podanie danych osobowych
oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak
zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Turnieju. Przez przekazanie
do Organizatora, prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego zawodnik wyraża
zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby
przesłania do zawodnika informacji np: drogą e-mail, sms, list zwykły dot. Turnieju, a także
na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z warunkami określonymi
w rozporządzeniu 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 (OJ L
119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z regulaminem Turnieju.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym
momencie kierując korespondencję na adres Organizatora. Wszystkie informacje dotyczące

zawodników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną
zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie
z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie
z regulaminem Turnieju. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania. Zawodnikom przysługują prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na
przetwarzanie danych, w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie,
wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych
przez Administratora.
- Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Karta Uczestnictwa
IV Zimowy Sokołowski Turniej Szachowy
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Sokołów Młp., 19.03.2022 r.
Imię i nazwisko zawodnika: …………………………………………………..
Dokładną datę urodzenia: ……………………………………………………..
Kategoria szachowa/ranking: ……………….……/………………………..
Nazwę klubu, instytucja lub miejscowości jaką reprezentuje zawodnik: ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………
Podpis
rodzica/opiekuna/trenera

