Regulamin MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU SZACHOWEGO
organizowanego z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki udziału
w Międzyszkolnym Turnieju Szachowym, zwanym dalej „Turniejem”.
2. Organizatorami Turnieju są Polkowickie Centrum Animacji oraz Związek Gmin Zagłębia
Miedziowego – zwanymi dalej „Organizatorem”.
3. Turniej nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy
od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016,471).
Cele Turnieju
§2
1.Uczczenie 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości.
2. Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży.
3. Promocja szkół i wymiana doświadczeń między szkołami.
4. Podnoszenie umiejętności i poziomu gry uczestników.
Zasady uczestnictwa
§3
1. Turniej odbędzie się w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 10.00, w Polkowickim Centrum
Animacji przy ul. Skalników 4.
2. Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund w jednej grupie z
podziałem nagród na kategorie wiekowe:
• rocznik 2007 i młodsi;
•

open.

3. Tempo gry: 10 min + 5 sek. za ruch.
4. W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez dwóch lub więcej zawodników
o kolejności końcowej decydują następujące kryteria oceny: Buchholtz średni, Buchholtz pełny,
liczba zwycięstw, progress, wynik bezpośredniego pojedynku.
5. Zakończenie Turnieju nastąpi około 14.30.
6. Zgłoszenie do udziału w turnieju równoznaczne jest z akceptacją warunków niniejszego
Regulaminu.
7. Obowiązują aktualne zasady Kodeksu Szachowego.
Zgłoszenie
§4
1. Zgłoszenia reprezentacji szkół (maksymalnie 7 osób) należy przesłać na adres:
agnieszka.kuklinska@pca.pl
lub telefonicznie pod nr tel. 76 746 88 26
do dnia 7 listopada 2018 r.

2. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, rok urodzenia wszystkich uczestników.
Wyniki Turnieju
§5
1. Wyniki Turnieju oraz lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.pca.pl
do dnia 13 listopada 2018 r.
2. Wyniki Turnieju są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. Zwycięzcy Turnieju otrzymają Puchary:
• Puchar dla najlepszej Szkoły (wynik czterech najlepszych zawodników),
• Puchary dla trzech najlepszych uczestników urodzonych w 2007 lub młodszych,
• Puchary dla trzech najlepszych w grupie open.
Postanowienia końcowe
§6
1. W kwestiach interpretacyjnych regulaminu ostateczna decyzja należy do Organizatora,
a w kwestii Turnieju do Sędziego.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Turnieju w każdym momencie jego trwania
bez podania przyczyny.
4. Szczegółowych informacji na temat Turnieju udziela p. Agnieszka Kuklińska, tel. 76 746 88 26,
e-mail: agnieszka.kuklinska@pca.pl
§7
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z 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) – dalej „RODO”,
informujemy, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polkowickie Centrum Animacji z siedzibą
w Polkowicach 59-100, przy ul. Skalników 4;
b) inspektorem ochrony danych w Polkowickim Centrum Animacji jest Pan Krzysztof
Pukaczewski,e-mail: pukaczewski@hotmail.com
c) dane osobowe Uczestników Turnieju: imię i nazwisko, rok urodzenia oraz wizerunek,
przetwarzane będą w ramach Turnieju. Publikacja materiałów informacyjnych odbędzie się, na
podstawie udzielonej zgody, którą w każdej chwili mogą Państwo odwołać;
d) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Polkowickie Centrum Animacji z siedzibą
w Polkowicach 59-100, przy ul. Skalników 4;
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim;
f) dane osobowe będą przechowywane do zakończenia Turnieju;
g) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
h) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Placówki Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
i) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Turnieju. Jest
Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
wykluczenie z udziału w Turnieju.

