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KRÓLEWSKA  GRA  I  JA
VII  OGÓLNOPOLSKI

TURNIEJ SZACHOWY

7 KWIETNIA 2019 ROKU



Regulamin
VII Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego “Królewska gra i Ja”

Organizator:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie

Wspó³organizator:
Rada Rodziców Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie

Patronat honorowy:
Beata Smolec - Wicestarosta Wadowicki
Tomasz ¯ak - Burmistrz Andrychowa

Patronat medialny:
Nowiny Andrychowskie & Radio Andrychów

Cele turnieju:
- popularyzacja sportu szachowego w Andrychowie
- promocja miasta Andrychów
- wymiana doœwiadczeñ sportowych

Miejsce i termin:
- 7 kwietnia 2019 roku -niedziela 
- obowi¹zkowa odprawa zawodników - 9.00 - 9.40
- rozpoczêcie turnieju - godz. 10.00
- miejsce: Miejski Dom Kultury w Andrychowie ul.Szewska 7

Wpisowe do turnieju: 20 z³

System rozgrywek i tempo gry:
- Turniej indywidualny - system szwajcarski,
- 7 rundowy w grupach wiekowych:
Grupa A Open
Grupa B (dziewczyny i ch³opcy) - rocznik 2003 i m³odsi (do lat 16)
Grupa C (dziewczyny i ch³opcy) - rocznik 2009 i m³odsi (do lat 10)

Tempo gry: 15 minut na partiê dla ka¿dego zawodnika

Zg³oszenia:
Zg³oszenia do turnieju do dnia 3 kwietnia 2019 roku prosimy przesy³aæ na adres 
e-mail: ognisko@andrychow.eu 
lub zg³aszaæ telefonicznie w sekretariacie placówki: 33 432 27 60 
lub na stronie www.chessarbiter.com/turnieje.php (turnieje/ kwiecieñ).
W zg³oszeniu nale¿y podaæ: imiê i nazwisko, datê urodzenia, klub deleguj¹cy, 
ewentualnie posiadan¹ kategoriê szachow¹.
Potwierdzenie zg³oszenia w dniu zawodów do godz. 9.40.
Przewidziane zakoñczenie turnieju 14.30 - 15.00.

Postanowienia koñcowe:
W turnieju obowi¹zuj¹ przepisy kodeksu szachowego PZSZACH - kojarzenia 
komputerowe.
Za opiekê i ubezpieczenie zawodników w trakcie zawodów odpowiada klub 
deleguj¹cy zawodnika, opiekun lub rodzic.
Na sali obowi¹zuje cisza, zasady dobrego zachowania oraz zakaz u¿ywania
telefonów komórkowych.
W trakcie zawodów czynna bêdzie kawiarenka.
Udzia³ w turnieju jest jednoznaczny z akceptacj¹ regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodp³atnego wykorzystywania materia³ów
audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególnoœci zdjêæ, 
materia³ów filmowych, wywiadów, nagrañ dŸwiêkowych przedstawiaj¹cych 
uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

Nagrody:
- Grupa A Open:  I miejsce - 300 z³, puchar
- Grupa A Open:  II - VI miejsce - nagrody pieniê¿ne
- Juniorzy do lat 18:  I miejsce - puchar, nagrody rzeczowe od I-VI miejsca
- Grupa B/ C: I - III miejsce - puchar, dyplom
- Grupa B/ C:  nagrody rzeczowe od miejsca I-X
- W grupie najm³odszej ka¿dy otrzymuje medal oraz przewidziano nagrody dla 
najm³odszych uczestników.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art.ust13 ust.1i ust.2 rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/67 9 
z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO), informujemy,¿e:
1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie 
(dalej “OPP”) z siedzib¹ w Andrychowie, ul.Metalowców 10, kod pocztowy 34-120 Andrychów, adres 
e-mail: ognisko@andrychow.eu, tel. 33 432 27 60.
2. W sprawie swoich danych osobowych ka¿da osoba mo¿e kontaktowaæ siê z naszym inspektorem 
ochrony danych w nastêpuj¹cy sposób: przesy³aj¹c e-mail na adres:iodognisko@andrychow.eu lub 
listownie na adres OPP.
3. Przetwarzanie zebranych danych odbywa siê na podstawie art.6 lit e RODO tj. przetwarzanie jest 
niezbêdne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
w³adzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji, ewaluacji i promocji VII Ogólnopolskiego 
Turnieju Szachowego “Królewska gra i ja”.
5. Odbiorc¹ danych bêd¹ podmioty wspó³pracuj¹ce w ramach obs³ugi Turnieju.
6. Administrator przetwarza zebrane dane przez okres nie d³u¿szy ni¿ jest to konieczne do realizacji, 
ewaluacji i promocji Konkursu. Okresy publikacji wizerunku i wytworów w mediach to 5 lat, licz¹c od 
roku szkolnego 2018/19.
7.W zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych ka¿dej osobie przys³uguj¹ nastêpuj¹ce prawa: 
prawo ¿¹dania dostêpu do danych  osobowych, prawo ¿¹dania ich sprostowania, prawo ¿¹dania ich 
usuniêcia, prawo ¿¹dania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec takiego 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniêcia wyra¿onej zgody i wniesienia 
skargi do organu nadzorczego - Urz¹d Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych przy zg³oszeniu jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do udzia³u 
w Turnieju.
9. Dane osobowe zebrane przez OPP nie bêd¹ podlega³y zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych 
tj. przy pomocy programów komputerowych.
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