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§1 

Niniejszy Regulamin Stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba zgłaszająca chęć 

udziału w XVI Ogólnopolskich Mistrzostwach Jaworzna w SCRABBLE 2022 - turnieju  

rankingowym PFS czy też w VI  Ogólnopolskich Mistrzostwach Jaworzna w Scrabble Nauczycieli i Instrukto-

rów - turnieju towarzyszącym - występująca jako Uczestnik. 

§2 

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy. 

 

§3 

• Administratorem Danych Osobowych zgodnie 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 (dalej jako: 

Rozporządzenie 2016/679) 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@mckis.jaworzno.pl 

i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem  „IOD”;  

• Dane osobowe wynikające zbierane poprzez formularz zgłoszeniowy i kartę zgłoszeń, o którym mowa w 

§7 przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji konkursu i umożliwienia uczestnikom wzięcia w nim 

udziału, jako prawnie uzasadniony interes administratora;  

• Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspie-

rające 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 liczo-

nych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane;  

• Uczestnik posiada prawo:   

o dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,  zgodnie   

z art. 15 i 16 Rozporządzenia 2016/679,  

o ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia 2016/679, o usunięcia danych 

osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679,  
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o wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny  z obowiązującym prawem w zakresie 

ochrony danych,    

o do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  w tym w postaci wizerunku. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem;  

• Uczestnikowi nie przysługuje:   

o prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679,  

o prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia    2016/679,  z uwagi na fakt, 

że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit.  b 

Rozporządzenia 2016/679;   

  

• Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w imprezie;  

• Dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zauto-

matyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

 

&4 

TERMIN i HARMONOGRAM ROZGRYWEK:   

Sobota, 4 września (7 rund) 

11:00 - 11:45 — zapisy do turnieju  

12:00 — rozpoczęcie turnieju  

14:00 - 15:00 — przerwa obiadowa (po drugiej rundzie)  

20:00 — zakończenie gier  

Niedziela, 5 września (5 rund)  

9:30 — rozpoczęcie drugiego dnia rozgrywek  

14:30 — rozdanie nagród i zakończenie turnieju 
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MIEJSCE ROZGRYWEK:       

Klub Miejskiego Centrum Kultury i Sportu NIKO w Jaworznie, ul. Na Stoku 14, 43-600 Jaworzno, 

tel.32/616-17-53   

   

               &6 

WARUNKI UCZESTNICTWA i ZGŁOSZEŃ DO XV Ogólnopolskich Mistrzostw Jaworzna w SCRABBLE 

2022 

- turnieju rankingowego PFS: 

Prawo udziału w Mistrzostwach mają osoby, które:  

1) zapoznały się z wytycznymi rozgrywania turniejów rankingowych na stronie Polskiej Federacji Scrabble,  

zaakceptowały regulaminy i terminowo wypełniły formularz zgłoszeniowy poprzez stronę internetową MCKiS lub 
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PFS, zgadzając się tym samym na przetwarzanie danych osobowych lub zgłosiły się osobiście minimum 15 mi-

nut przed rundą, w której chcą uczestniczyć, 

2) osoby znające zasady gry w scrabble i potrafiące samodzielnie lub z pomocą przeciwnika obliczać punktację,  

3) w przypadku osób niepełnoletnich rodzic wyraził zgodę na uczestnictwo swojego dziecka w Mistrzostwach  

w formie pisemnej, 

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeń online na stronie PFS: www.pfs.org.pl oraz na stronie   

MCKiS: www.mckis.jaw.pl  

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych będzie dostępny 

na stronie Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie oraz na stronie Polskiej Federacji Scrabble. 
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WARUNKI UCZESTNICTWA i ZGŁOSZEŃ do VI Ogólnopolskich Mistrzostw Jaworzna w Scrabble  

Nauczycieli i Instruktorów - turnieju towarzyszącego XV Mistrzostwom – turniejowi rankingowemu.  

Prawo udziału w Mistrzostwach mają osoby, które oprócz warunków wymienionych w &6 niniejszego regula-

minu spełniają dodatkowo wszystkie poniższe warunki:  

1) czynni, byli, bądź emerytowani nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, szkoleniowcy, trenerzy lub  

instruktorzy, pracujący lub niepracujący w zawodzie – do udziału kwalifikuje  wykształcenie lub zajmowane 

stanowisko; 

2) mogący okazać się legitymacją, dyplomem ukończenia kierunku pedagogicznego, albo zaświadczeniem 

z miejsca pracy lub wydrukiem ze strony internetowej zakładu pracy z widniejącym przy nazwisku stanowiskiem 

(do wglądu w dniu Mistrzostw); /osoby, które brały udział w ubiegłych edycjach i okazały się, są zwolnione 

z tego obowiązku/  

 

Uczestnicy VI Mistrzostw Nauczycieli i Instruktorów będą jednocześnie uczestnikami XVI Mistrzostw – 

turnieju rankingowego. Będą oni brali udział w rozgrywkach ogólnych i losowaniach poszczególnych rund 

łącznie z graczami nie będącymi nauczycielami i instruktorami.  

Po zakończeniu ostatniej 12-tej rundy Mistrzostw spośród graczy spełniających warunki uczestnictwa 

(nauczycieli i instruktorów) zostaną wyłonieni zwycięzcy turnieju towarzyszącego zgodnie z miejscami 

zajmowanymi na liście klasyfikacji końcowej.  

 

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapisanie się poprzez formularz zgłoszeń online do XVI Ogólnopolskich 

Mistrzostw Jaworzna w Scrabble na stronie PFS: www.pfs.org.pl oraz na stronie MCKiS: www.mckis.jaw.pl   

z dodatkowym zaznaczeniem udziału w VI Ogólnopolskich Mistrzostwach Jaworzna w Scrabble 

Nauczycieli i Instruktorów.  

Podanie nieprawdziwych informacji w formularzu zgłoszeń może spowodować dyskwalifikację uczestnika. 
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PRZEBIEG MISTRZOSTW (17-18 września 2022 r.): 

http://www.mckis.jaw.pl/
http://www.mckis.jaw.pl/
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• Organizator wyznacza osobę pełniącą obowiązki Sędziego Głównego 

• interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego,  który będzie czuwał nad po-

prawnością przebiegu Mistrzostw 

• każdy zakwalifikowany uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania swojej obecności  

u Sędziego Głównego przed rozpoczęciem rozgrywek, czyli w godz. 11.00-11.45 pierwszego dnia,  

a w godz.9.00-9.15 drugiego dnia Mistrzostw 

 Wpisowe w wysokości określonej na stronie PFS należy opłacić przelewem do dnia 13 września  

2022 r. na podane konto:  

MIEJ. CENT. KULT. I SPORTU KRAKOWSKA 8, 43-600 JAWORZNO  

Bank Pekao Oddział w Jaworznie ul. A. Mickiewicza 17, 12401356  

Rachunek: 70 1240 1356 1111 0010 5619 4312  

tytuł: wpisowe na XVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Jaworzna w Scrabble + imię i nazwisko gracza 

lub w formie gotówkowej w dniu Mistrzostw przed rozpoczęciem rozgrywek  

• turniej będzie rozgrywany jako rankingowy 

• przy każdym stoliku gry będą znajdowały się dwie grające ze sobą osoby  

• podstawą do sprawdzania poprawności użytych wyrazów będzie aktualny Oficjalny Słownik  

   Polskiego Scrabblisty, który będzie dostępny w laptopie dla graczy przez cały okres trwania Mistrzostw 

 każdy zawodnik będzie uczestniczył maksymalnie w 12 rundach (sobota 7 rund, niedziela – 5 

rund), system: połówkowy (rundy 1-11), duńczyk (runda 12)   

20 minut dla gracza na partię 

.           o wysokości zdobytych miejsc decyduje kolejno:  

- ilość wygranych partii (duże punkty) 

- suma małych punktów    

• planowany czas rozpoczynania się poszczególnych partii oraz godzina zakończenia turnieju może 

ulec niewielkiemu przesunięciu ze względu na zmienny czas finalizowania rozstawień, 

.          szczegóły dotyczące rozgrywania poszczególnych rund (w tym prawidłowe zasady gry w scrabble) 

wyjaśnia Regulamin Turniejowy PFS zamieszczony na stronie internetowej Polskiej Federacji Scrabble, 

który obowiązuje równorzędnie podczas trwania rozgrywek.   
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie Mistrzostw, nieobjęte niniejszym Regulaminem,  

rozstrzyga Sędzia Główny 

• regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

Kontakt do Organizatora:   

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie,   

Osoba do kontaktu: Instruktor Kultury w MCKiS Jaworzno – Aneta Szczyrzyca,   

mail: aneta.szczyrzyca@mckis.jaworzno.pl     

 

mailto:aneta.szczyrzyca@mckis.jaworzno.pl

