
    
 

   

 

 

 

 

 

 

 

§ 1 

ZASADY OGÓLNE 

1. Organizatorem IX Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Wodzisławskiego w Szachach 

(zwanych dalej „Turniejem”) jest Powiat Wodzisławski w Wodzisławiu Śląskim (zwany dalej 

„Organizatorem”). 

2. Turniej odbędzie się 23 listopada 2019 roku (sobota) o godzinie 9:30 w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wyszyńskiego 39. 

3. Rejestracja zgłoszonych uczestników odbywać się będą w Biurze Zawodów w godz. od 8:30 

do 9:15. O godzinie 9:15 nastąpi zamknięcie listy startowej. 

 

§ 2 

CEL TURNIEJU 

1. Popularyzacja  gry w szachy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu wodzisławskiego 

oraz spoza jego granic. 

2. Stwarzanie warunków do współzawodnictwa sportowego oraz wyłonienie najlepszych 

szachistów Turnieju. 

3. Integracja przedstawicieli środowiska szachowego. 

§ 3 

UCZESTNICTWO 

1. Turniej jest otwarty dla wszystkich sympatyków gry w szachy. Udział uczestników w 

Turnieju jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnik bierze udział w imprezie wyłącznie na 

własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.  

2. Zgłoszenia uczestnictwa w Turnieju należy dokonywać: 

a) na stronie internetowej www.chessarbiter.com. 

b) telefonicznie pod numerami tel. 32 412-09-61 w godzinach pracy urzędu, 

3. W przypadku, gdy uczestnik nie jest zrzeszony w organizacji/ klubie szachowym warunkiem 

uczestnictwa w Turnieju jest rejestracja przez portal www.chessarbiter.com. 

4. Przy zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, rok urodzenia. Zgłoszenia można dokonywać 

do 20 LISTOPADA 2019 r.   

Regulamin 

IX INDYWIDUALNYCH 

MISTRZOSTW  

POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

W SZACHACH 

 

23 listopada 2019 roku 

http://www.chessarbiter.com/
http://www.chessarbiter.com/


    
 

5. Każdy uczestnik jest zobowiązany w dniu Turnieju do złożenia formularza z akceptacją 

zasad zawartych w Regulaminie oraz wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację ich 

wizerunku oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, według zasad określonych w § 

4, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu. 

6. Liczba uczestników mogących wystąpić w Turnieju jest ograniczona do 80 osób – decyduje 

kolejność zgłoszeń. Decyzję o wcześniejszym zamknięciu listy startowej podejmuje 

Organizator.  

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest zgłoszenie po upływie ww. terminu (wyłącznie  

za zgodą Organizatora i pod warunkiem niewyczerpania liczby zgłoszeń). 

7. Aby Turniej został przeprowadzony do zawodów musi zgłosić się minimum 30 zawodników. 

8. W celu potwierdzenia swojego udziału w Turnieju, każdy uczestnik zobowiązany jest  

do stawienia się w dniu imprezy u Organizatora wraz z dokumentem tożsamości  

oraz formularzem, o którym mowa w ust. 5.  

9. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat biorą udział w  Turnieju pod warunkiem 

przekazania Organizatorowi zgody rodzica lub opiekuna prawnego oraz formularza,  

o którym mowa w ust. 5. 

10. Osoby, które nie ukończyły 15 roku życia biorą udział w Turnieju  wyłącznie pod opieką 

osoby dorosłej, która bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo 

podczas trwania imprezy. W przypadku, gdy osobą dorosłą nie jest rodzic ani opiekun 

prawny należy przedłożyć Organizatorowi pisemną zgodę rodzica bądź prawnego opiekuna 

do udziału  

w Turnieju wyrażoną na formularzu, o którym mowa w ust. 5. 

11. Zgłoszenie udziału w Turnieju, o którym mowa w  § 1 ust. 1-2, jest jednoznaczne z 

akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. 
 

 

§ 4 

DANE OSOBOWE, WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
1. Dane osobowe uczestników Turnieju będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi  

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO) i innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. 

2. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników Turnieju stanowi art. 6 ust. 1 lit. 

a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane 

dotyczą. 

3. Administratorem danych osobowych jest Starosta Wodzisławski (ul. Bogumińska 2, 44-300 

Wodzisław Śląski). 

4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym: 

iod@powiatwodzislawski.pl, tel. 32 41 20 939. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i zakresie niezbędnym dla organizacji, 

przeprowadzenia i promocji Turnieju oraz odbioru nagród.  
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6. Przetwarzanie danych obejmuje m.in. publikację imienia i nazwiska uczestnika, wyników  

oraz jego wizerunku – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniana będzie 

informacja o imprezie, w tym na portalu www.chessarbiter.com.  

 

7. Dane osobowe uczestników Turnieju będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody  

na przetwarzanie danych osobowych, jednak nie dłużej niż do 31.12.2024 r. 

8. Uczestnikom przysługują prawa do:  

1) dostępu do swoich danych osobowych,  

2) sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,  

3) sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

4) przeniesienia danych, 

5) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez 

wpływu  

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  

jej cofnięciem.  

9. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.  

10. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie 

przewidzianym w niniejszym regulaminie jest konieczne do wzięcia udziału w Turnieju. 

11. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

12. Udział w Turnieju uzależniony jest od udzielenia przez uczestnika zezwolenia  

na wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku w przekazach telewizyjnych  

lub  multimedialnych, Internecie oraz w postaci fotografii lub innego materialnego nośnika 

wizerunku na potrzeby organizacji niniejszego rajdu oraz w celach zgodnych z działalnością 

prowadzoną przez Organizatora na podstawie przepisu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 

1231). Uczestnik udziela zezwolenia poprzez podpisanie formularza, o którym mowa w § 3 

ust. 5. W przypadku osoby niepełnoletniej zezwolenia udziela rodzic albo opiekun prawny. 

 

§ 5 

SYSTEM ROZGRYWEK 

1. Turniej przeprowadzony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w 

Kodeksie Szachowym Polskiego Związku Szachowego oraz zapisami niniejszego regulaminu. 

2. Rywalizacja prowadzona będzie systemem szwajcarskim. Liczba rund zostanie ustalona  

po zamknięciu listy startowej. Tempo – 15 minut na partię dla zawodnika. Punktacja: 

zwycięstwo – 1 pkt, remis – 0,5 pkt, przegrana – 0 pkt. 

3. O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów. W przypadku remisu w łącznej 

punktacji decydować będą kolejno: 

- wartościowanie Buchholza z odrzuceniem wyników skrajnych, 

- wartościowanie Buchholza bez odrzucenia wyników skrajnych, 
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- liczba zwycięstw, 

- progres. 

 

 

§ 6 

KLASYFIKACJA I NAGRODY 

1. Organizator przewiduje nagrody za zajęcie miejsc od 1 do 3 w czterech kategoriach 

wiekowych: 

a) zawodnicy (łącznie kobiety i mężczyźni) – rok urodzenia 2001 i starsi; 

b) zawodnicy (łącznie dziewczęta i chłopcy) – rok urodzenia 2002 – 2005; 

c) zawodnicy (łącznie dziewczęta i chłopcy) – rok urodzenia 2006 – 2009; 

d) zawodnicy (łącznie dziewczęta i chłopcy) – rok urodzenia 2010 i młodsi. 

2. Organizator przewiduje dodatkowo nagrodę dla najlepszego zawodnika/zawodniczki 

całego Turnieju. 

§ 7 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

1. Uczestnictwo w Turnieju jest bezpłatne – Organizator nie pobiera wpisowego. 

2. Organizator zapewnia poczęstunek dla zawodników Turnieju. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione uczestnikom 

Turnieju, jak również za szkody rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie  

lub po zakończeniu Turnieju. 

4. Przyjazd i odjazd uczestników Turnieju odbywa się we własnym zakresie i na własną 

odpowiedzialność. Uczestnikom Turnieju nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot 

jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem w Turnieju. 

5. Organizator nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi zawodnikami. Opiekę  

nad niepełnoletnimi uczestnikami w trakcie trwania Turnieju sprawują ich rodzice  

lub opiekunowie prawni albo inne umocowane przez nich do tego osoby. 

6. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników Turnieju 

wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom Turnieju ani też za szkody poniesione 

przez uczestników wywołane przez osoby trzecie lub będące skutkiem okoliczności 

niezależnych od Organizatora. 

8. Interpretacja zasad regulaminu należy wyłącznie do Organizatora, który zastrzega sobie 

możliwość jego zmian oraz rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie. Decyzje 

Organizatora w kwestiach związanych z Turniejem mają charakter ostateczny. 

9. Zabrania się uczestnictwa w Turnieju osobom będącym w stanie nietrzeźwym,  

jak też  znajdującym się pod wpływem środków odurzających. 

10. Naruszanie zapisów niniejszego regulaminu i niestosowne zachowanie skutkować mogą 

wykluczeniem z Turnieju. 

11. Organizator ma prawo odwołania Turnieju lub zmiany jego terminu bez podania przyczyny 

na co najmniej 1 dzień przed planowanym terminem, zamieszczając stosowną informację  

na stronach internetowych www.powiatwodzislawski.pl oraz www.chessarbiter.com.  
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Zatwierdzam: 

 

………………………………………………………                                                                                                                  


