REGULAMIN
XIX TURNIEJU SZACHOWEGO
O PUCHAR STAROSTY ZĄBKOWICKIEGO
2019
ORGANIZATOR
Powiat Ząbkowicki
CEL TURNIEJU
Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Promocja miasta Ząbkowice Śląskie i Powiatu Ząbkowickiego
Integracja poprzez szachy
Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży
Wymiana doświadczeń i doskonalenie umiejętności gry w szachy
Aktywizacja środowisk sportowych działających na terenie Powiatu Ząbkowickiego
TERMIN I MIEJSCE
Turniej zostanie rozegrany w dniu 9 marca 2019 roku, godz. 900 (zapisy od 830 do 900 )
w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich, ul. B. Prusa 5, sala nr 206.
KATEGORIE WIEKOWE
 OPEN
 junior
 junior młodszy
ZASADY UCZESTNICTWA

W zawodach mogą startować wszyscy chętni mieszkańcy Powiatu Ząbkowickiego oraz
innych powiatów bez względu na płeć i wiek.
Sprzęt szachowy zapewnia organizator.
Organizator dysponuje ograniczoną liczbą miejsc, dlatego też w przypadku większej
ilości zawodników o udziale w turnieju będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Udział w zawodach jest bezpłatny.
Wszyscy niepełnoletni zawodnicy muszą przebywać pod opieką rodziców lub innych
upoważnionych do tego osób.
Uczestnicy turnieju zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP obowiązujących na
terenie obiektu i ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe przynoszone na
salę gry przez jej uczestników.
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA
Zawody w dniu 9 marca 2019 roku , będą rozgrywane na dystansie 7 rund x 15 minut
na zawodnika.
PUNKTACJA

1. Zawodnik za zwycięstwo w meczu otrzymuje 1 punkt, za remis 0,5 pkt. i za porażkę
0 pkt.
2. Suma punktów tworzy punktację końcową w poszczególnych kategoriach.
3. Zawodnik może być punktowany tylko jeden raz i wyłącznie w swojej kategorii.

NAGRODY
1. Nagrody funduje Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich.
2. W punktacji indywidualnej za I miejsce w każdej kategorii zawodnik otrzyma puchar,
dyplom oraz nagrodę rzeczową, a za II i III miejsce w każdej kategorii zawodnik otrzyma
dyplom oraz nagrodę rzeczową.
3. Dla najlepszej kobiety puchar, nagroda rzeczowa i dyplom.
4. Dla najmłodszego uczestnika dyplom oraz drobny upominek.
UWAGI KOŃCOWE
1. Ewentualne sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek rozstrzyga sędzia główny
w porozumieniu z Komisją.
2. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwa Komisja w składzie:
 Tadeusz Sobski
-Kierownik Zawodów
 Leokadia Głowacka
-Sędzia Główny
 Marian Dulanowski
-Członek Komisji
3. Komisji przysługuje prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu. W skład
Komisji może wejść jeszcze jeden członek wytypowany z uczestników turnieju. Komisja
decyduje większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, decydujący głos ma
Sędzia Główny.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów w celu ich
sprawnego przeprowadzenia, które zostaną ogłoszone przed 1 rundą.
5. Na miejscu będą dostępne do przygotowania napoje gorące: kawa, herbata oraz słodki
poczęstunek.
6. Rejestracja uczestników odbywa się w dniu i miejscu zawodów, poprzez podanie imienia
i nazwiska oraz roku urodzenia. Uczestnik podając swoje dane, wyraża zgodę na ich
przetwarzanie dla celów udziału w turnieju oraz jego promocji.
7. Ze względu na utrwalanie turnieju za pośrednictwem materiału fotograficznego oraz
nagrań wideo, uczestnik ( w przypadku osoby niepełnoletniej jego rodzice lub
opiekunowie prawni) oraz osoby towarzyszące przebywające na obszarze turnieju
wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku w celu prowadzenia działań
informacyjno-promocyjnych turnieju.
8. Obszar, w którym utrwalany jest wizerunek został oznaczony przez Organizatora.
9. Udział w turnieju oraz przebywanie w miejscu rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją
postanowień Regulaminu.
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Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich
(57-200) przy ulicy Henryka Sienkiewicza 11
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: starostwo@zabkowice-powiat.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email:
iod@zabkowice-powiat.pl .
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji, zorganizowania oraz udziału uczestnika w
XIX Turnieju Szachowym o Puchar Starosty Ząbkowickiego 2019.
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów
prawa.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do
przenoszenia swoich danych.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało
niemożnością udziału w organizowanym turnieju szachowym.

