
III BYCZYŃSKI BYK
Turniej Szachowy P’10

edycja 2019
     

REGULAMIN 

Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba
zgłaszająca chęć udziału w  Turnieju Szachowym w Byczynie lub jej przedstawiciel

ustawowy, występująca jako Uczestnik.

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

ORGANIZATOR

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 8 

Kontakt:

Jolanta Guzik ( tel. 609-554-126)
Paweł Wróbel ( tel. 502-549-040 )

PROGRAM IMPREZY

Termin i miejsce: 

2 czerwca (niedziela) 2019 roku
Klub „NIKO”, Jaworzno-Byczyna, ul. Na Stoku 14

Harmonogram:

 od godziny 10.00 do godziny 10.45 – weryfikacja zawodników na miejscu imprezy w Klubie
NIKO

 godzina 10.50 – odprawa techniczna przed startem gry

 godzina 11.00 – start zawodów 

 ok. godziny 15.00 – zakończenie 

 ok.  godziny 15.30 –  uroczyste wręczenie  nagród na scenie  zlokalizowanej  na byczyńskim
Rynku – laureaci zobowiązani są do odbioru nagrody osobiście (nie ma możliwości odbioru
nagrody „w zastępstwie”)

SYSTEM ROZGRYWEK

 Tempo gry – 10 minut dla zawodnika, turniej  rozgrywany będzie systemem szwajcarskim
 na dystansie 9 rund.

KLASYFIKACJE

 GRUPA  „A” – OPEN

 Rywalizacja  przebiegać  będzie  w  ramach  jednej  grupy,  z  niej  wydzielona  będzie  osobna
klasyfikacja juniorów do lat 12



ZGŁOSZENIA

 Organizator nie pobiera opłaty startowej od uczestników imprezy.  

 Każdy zawodnik  może bezpłatnie uczestniczyć w turnieju – warunkiem jest  zgłoszenie się
do zawodów i potwierdzenie swojej obecności na sali gry.

 Organizator ustala limit uczestników na 50 osób.

 Zgłoszenie  należy  przesyłać  w  formie  elektronicznej,  w  terminie  od  13  maja
do  30  maja  2019  r. mailowo  lub  telefonicznie  u  p.  Jolanty  Guzik (mail:  jolkag2@o2.pl,
tel. 609-554-126).

NAGRODY

 I miejsce – 300 złotych

 II miejsce – 200 złotych

 III miejsce – 150 złotych

 IV miejsce – 100 złotych

 V miejsce – 50 złotych

Nagrody dodatkowe:

 I miejsce junior do lat 12 – nagroda rzeczowa

 II miejsce junior do lat 12 – nagroda rzeczowa

 III miejsce junior do lat 12 – nagroda rzeczowa

UWAGA!!! Nagrody nie będą łączone, zawodnik ma prawo wyboru korzystniejszej narody. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz z wizerunkiem. Zgodnie
z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 w związku
z  Ustawą  z  dnia  10  maja  2018  r.  o  ochronie  danych  osobowych  Dz.U.2018  poz.  1000
utrwalanie i  dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać się będzie bez zgody,
z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679. 

 nad przebiegiem, weryfikacją i klasyfikacją turnieju czuwać będzie sędzia główny zawodów.

 Organizator  nie  odpowiada za  szkody wyrządzone Uczestnikom przez  innych startujących
w imprezie, a także za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.

 Za rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 Organizator  zastrzega  sobie  prawo do  zmiany  niniejszego  regulaminu,  o  czym uczestnicy
zostaną poinformowani najpóźniej przed startem gry.

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.  

 W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.  

mailto:jolkag2@o2.pl


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W  związku  z  wejściem  w  życie  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), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

 Administratorem  Danych  Osobowych  jest  Miejskie  Centrum  Kultury  i  Sportu
z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8.

 Kontakt  z  Inspektorem Ochrony  Danych  możliwy  jest  za  pośrednictwem e-mail:  iod@gmainvest.pl
i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „IOD".

 Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji  umowy. Odmowa podania danych
skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie.    

 Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  prawidłowej  organizacji  imprezy,  zapewnienia
bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu
o art. 6 ust. 1 lit. b 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.

 Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy
wspierające  w  działalności  MCKIS,  z  którymi  została  zawarta  umowa  powierzenia  przetwarzania
danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679.

 Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat
liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.

 Uczestnik  ma  prawo  do  żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych,  sprostowania,
ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  jeżeli  uzna,  że  dane  przetwarzane  są  niezgodnie
z obowiązującym prawem.
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