
POWIATOWY TURNIEJ SZACHOWY 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 
ORGANIZATOR: 

 Centrum Kultury w Polkowicach 
 

CELE TURNIEJU: 

 Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży szkolnej 

 Podnoszenie umiejętności i poziomu gry uczestników 

 Integracja uczniów szkół podstawowych 

 Uczczenie 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
 

TERMIN I MIEJSCE: 

 14 listopada 2022 r. o godz. 10.00 – Starostwo Powiatowe,  

ul. Św. Sebastiana nr 1 
 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund w 

dwóch grupach: 
Grupa A – uczniowie z klas I-IV 
Grupa B – uczniowie z klas V-VIII 

 Tempo gry: 10 min + 5 sekund za ruch 

 Zakończenie około godz. 14.00 
 

ZGŁOSZENIA: 

 Listę uczestników (maksymalnie po 4 do każdej grupy) prosimy przesyłać na 

adres martyna.subzda@ckpolkowice.pl lub telefonicznie 76 746 88 26 do dnia 
4.11.2022 r. w zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, klasę i szkołę 

uczestnika i opiekuna oraz nr kontaktowy. 

 W przypadku wolnych miejsc organizator ma prawo dopuścić do udziału w 

turnieju większą liczbę uczniów z danej szkoły. 
 

NAGRODY: 

 Puchar dla najlepszej reprezentacji szkoły (liczy się suma punktów dwóch 

najlepszych uczestników z każdej grupy). 

 Puchary za zajęcie miejsc I-III w klasyfikacji indywidualnej w obu grupach. 
 

SĘDZIOWANIE: 

 Obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego. 

 W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez dwóch lub więcej 

zawodników o kolejności końcowej decydują następujące kryteria oceny: 
Buchholtz średni, Buchholtz pełny, liczba zwycięstw, progress, wynik 
bezpośredniego pojedynku. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz 

niezbędnych zmian. 
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Informacje RODO: 
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, informu-
jemy, iż: 
a) administratorem danych osobowych uczestników oraz rodziców/opiekunów 

prawnych jest Centrum Kultury w Polkowicach 
z siedzibą w Polkowicach 59-100, przy ul. Skalników 4; 

b) inspektorem ochrony danych w Centrum Kultury w Polkowicach jest Pan  
Jędrzej Bajer, e-mail: iod@odoplus.pl; 
c) dane osobowe uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych: imię i nazwi-

sko, klasa, adres szkoły, oraz wizerunek przetwarzane będą w ramach turnieju. 
Publikacja materiałów informacyjnych odbędzie się, na podstawie udzielonej 

zgody, którą w każdej chwili mogą Państwo odwołać; 
d) odbiorcą danych osobowych uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych 
będzie Centrum Kultury z siedzibą w Polkowicach 59-100, przy  

ul. Skalników 4 oraz sędzia turnieju powołane przez Organizatora; 
e) dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim; 

f) dane osobowe będą przechowywane do zakończenia turnieju; 
g) uczestnicy oraz rodzice/opiekunowie prawni posiadają prawo dostępu do tre-
ści danych uczestnika i swoich oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograni-

czenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprze-
ciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgod-

ność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
h) uczestnicy oraz rodzice/opiekunowie prawni mają prawo wniesienia skargi do 

Placówki Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych oso-
bowych uczestnika lub jego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochro-

nie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
i) podanie przez uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych danych osobo-
wych jest warunkiem uczestnictwa w turnieju. Uczestnicy oraz rodzice/opieku-

nowie prawni są zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania da-
nych osobowych będzie wykluczenie z udziału w konkursie. 
 

 
 

 

ZAPRASZAMY ! 


