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1. Organizatorzy  
 Sandomierski Klub Szachowy Salve Regina 
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu 

 
2. Cel rozgrywek  
Popularyzacja szachów wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców Sandomierza 
Promowanie współzawodnictwa sportowego. 
 
3. Termin 

14 i 15 stycznia 2023  
 
4. Miejsce 

Zielone Centrum Kultury w Parku Piszczele w Sandomierzu 

 
5. Warunki uczestnictwa  
W zawodach mogą wziąć udział wszyscy szachiści.  
Opłata startowa – 10 zł. 
Rejestracja zawodników odbywa się w godzinach: 

- 10.00-10.15 

 
6. System rozgrywek  
 

Zawodnicy grają systemem szwajcarskim siedem rund z tempem gry 30 minut na partię. 
 
 
7. Nagrody w turniejach  
Nagrody Indywidualne: 
Klasyfikacja Generalna 

 I miejsce – Puchar + bon upominkowy Martes Sport 50 zł 
 II-III miejsce - Statuetka 

Klasyfikacja w kategoriach: juniorzy (2014-2012), młodzicy (2013 – 2018), dziewczęta, seniorzy 

 I-III miejsce - medale 

 
Wyróżnienia: 

 Najmłodszy zawodnik i zawodniczka - pamiątkowy medal w etui 
 
 
8. Sędziowanie i organizacja 

Sędziów głównym turnieju jest Roman Kaput.  

Sędziów rundowych powołuje organizator. 

Sprzęt szachowy zapewnia organizator. 

 



 

9. Ubezpieczenie 

Wszyscy zawodnicy niepełnoletni muszą przebywać pod opieką pełnoletnich osób towarzyszących. Za 

ubezpieczenie zawodników są odpowiedzialne jednostki delegujące lub rodzice. Za stan zdrowia 

zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca lub rodzic. 

 

10. Przepisy końcowe:  

Niepełnoletni zawodnicy uczestniczą w turnieju pod opieką rodziców/opiekunów. Za stan zdrowia i 

ubezpieczenie zawodników odpowiadają jednostki delegujące i rodzice. Ostateczna interpretacja 

niniejszego regulaminu należy do organizatorów, a w czasie zawodów do sędziego głównego, którego 

decyzja jest ostateczna. 

 

11. Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:  

·      utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów, 

·      korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz 

przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do 

korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, 

dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem,  

·      przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w 

turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju.  

 
 
 
Klauzula informacyjna 
Na podstawie art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Socjalna Salve Regina z siedzibą w Sandomierzu. 
2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktowad się poprzez adres email: salver@interia.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora 27-600 
Sandomierz ul. Ostrówek 2. 
3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu przeprowadzenia 
zorganizowanych zajęd. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz 
podmioty, z którymi administratora zawarł ważne umowy powierzenia przetwarzania danych. 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do paostw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 
6. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane przez okres rozgrywek sportowych. 
7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące prawa: 
prawo dostępu do danych osobowych prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie 
danych. 
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 


