
REGULAMIN 

I. Cel zawodów 

1. Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży 

2. Stworzenie uczestnikom możliwości sportowej rywalizacji 

II. Organizatorzy 

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju 

2. Krzysztof Mrozek Projekt Szachy w szkole 

III. Termin i miejsce gry 

1. Turniej odbędzie się  w dniach 05-06 Luty 2020r na Sali Treningowej przy Hali Widowiskowo-

Sportowej, Aleja Jana Pawła II 6 

 05 lutego - Uczniowie roczników 2013-2010  – godz. 10.00 

 06 lutego - Uczniowie roczników 2009-2005 – godz. 10.00 

IV. Warunki uczestnictwa 

1. W turnieju uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych Miasta Jastrzębie-Zdrój, którzy 

dokonają zgłoszenia w terminie do 03 lutego oraz potwierdzenia w dniu zawodów od godz. 9.00 

do godz. 9.45 

2. Zgłoszenia można dokonywać na adres e-mail 

jstaskiewicz@mosir.jastrzebie.pl 

lub faxem.: 32 4718 614 

3. Zgłoszenia dokonują placówki w którym należy podać imię i nazwisko uczestników, datę 

urodzenia, klasę, imię i nazwisko opiekuna oraz dane kontaktowe.  

4. Każda placówka w podstawowym zgłoszeniu zgłosić do 6 osób ( w jednym dniu), dodatkowo 

placówki mogą zgłosić listę rezerwową. 

Po zamknięciu listy zgłoszeń podstawowych , szkoły które zgłosiły listy rezerwowe zostaną   

poinformowane o kwalifikacji osób z list rezerwowych do turnieju. 

V. Kategorie wiekowe 

1. Turniej będzie się odbywał w dwóch grupach wiekowych: 
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 Uczniowie szkół podstawowych –roczniki 2013-2010 (05 lutego 2020r) 

 Uczniowie szkół podstawowych – roczniki 2009-2005 (06 lutego 2020r) 

VI. System rozgrywek 

1. Turniej zostanie rozegrany  w formule 6 rund po 10min na zawodnika – gra z zegarem 

szachowym 

VII. Klasyfikacje 

1. Indywidualna 

 Wg uzyskanych punktów zgodne z punktacją programu stchess 

http://www.stchess.de/ 

 Przy równej liczbie punktów dodatkowa punktacja wg Systemu Buchholza : 

- Suma punktów wg Systemu Buchholza przeciwników 

- Wynik bezpośredniego spotkania 

2. Zespołowa 

 Dwa najlepsze indywidualne wyniki graczy z drużyny 

 Przy równej liczbie punktów dodajemy wynik trzeciego najlepszego gracza z drużyny 

VIII. Nagrody 

1. Indywidualnie 

2. Drużynowo 

IX. Postanowienia końcowe 

1.  Druki do pobrania: 

 Karta Zgłoszenia 

 Zgoda na udział 

2. Potwierdzenie zgłoszenia drużyny dokonuje w dniu turnieju opiekun drużyny w godz. 9.00-9.45 

3. Przy grze z zegarem szachowym o godz. 10.00 nastąpi krótki instruktaż dotyczący 

posługiwania się zegarem 

http://www.stchess.de/
http://pl.wikipedia.org/wiki/System_Buchholza
http://www.mosir.jastrzebie.pl/fileadmin/user-files/aktualnosci/2020/IX_Noworoczny_Turniej_Szachowy/Karta_Zgloszenia_-_Szachy.doc
http://www.mosir.jastrzebie.pl/fileadmin/user-files/aktualnosci/2020/IX_Noworoczny_Turniej_Szachowy/Zgody_dotyczace_udzialu_w_IX_NTSZ.doc


4. Po zakończeniu partii gracz, który wygrał, zgłasza wynik sędziemu z podaniem numeru 

szachownicy. Przy remisie wynik zgłasza gracz grający białymi 

5. W trakcie turnieju obowiązują zasady fair-play 

6. Partię rozpoczynamy od przywitania 

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty materialne  powstałe w 

trakcie trwania imprezy (w tym kradzieże) 

8. W przypadku wszelkich sporów ostateczna decyzja należy do organizatorów 

9. Potwierdzenie udziału jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

X. UTRWALENIE ORAZ UPUBLICZNIENIE WIZERUNKU 

Organizator oraz współorganizator turnieju informują, że podczas jego trwania utrwalany będzie 

wizerunek   uczniów biorących  w nim udział oraz innych osób, w tym opiekunów oraz 

obserwatorów turnieju, w postaci zdjęć oraz filmów mających na celu udokumentowanie 

przebiegu wydarzenia. 

Wybrane materiały zdjęciowe oraz filmowe, a także dane identyfikacyjne w postaci imienia           i 

nazwiska, płci, roku urodzenia uczestnika turnieju oraz nazwy szkoły, której jest uczniem,  

zostaną wykorzystane w celach promocyjnych oraz informacyjnych i będą podlegały publikacji na 

stronach internetowych a także mogą podlegać upublicznieniu  w lokalnej prasie i telewizji. 

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

1.Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-

Zdroju z siedzibą w  ul. Harcerska 14 b,  44-335 Jastrzębie-Zdrój. 

Tel.: 324719450,    adres e-

mail:organizacja@mosir.jastrzebie.pl                                                                                                

      

2. Kontakt do Inspektora ochrony danych drogą mailową na adres: iodpusz@wp.pl 

3. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika, a w przypadku 

uczestnika niepełnoletniego jego rodziców/opiekunów prawnych. 

4.Celem przetwarzania danych jest zakwalifikowanie ucznia do turnieju, a także jego 

udokumentowanie  oraz  opublikowanie wyników. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa,  firma 

realizująca zapisy do turnieju, podmiot  opracowujący wyniki  turnieju oraz lokalna prasa, 

telewizja. 
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6. Uczestnikom przysługuje  prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, jak 

również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  przez jej wycofaniem.      

7.W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych osób fizycznych (zwanym: RODO) podmiot 

danych  ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8.Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości 

wzięcia udziału w wydarzeniu. 

9.Dane osobowe uczestników zawarte w zgłoszeniu zostaną usunięte w terminie 7 dni od 

rozstrzygnięcia wyników  zawodów. 

10.Dane osobowe podlegające upublicznieniu będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. 

 


