
REGULAMIN TURNIEJOWY 

 

1.        Organizator: Rada Jednostki Pomocniczej nr 9 w Katowicach. 

2.        Cel: Promocja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w naszej okolicy w 

okresie pandemii. Integracja środowisk szachowych na platformie 

internetowej. 

3.        Oświadczenie zawodnika: Start w turnieju oznacza, że zawodnik akceptuje 

poniższy regulamin i będzie grał partie samodzielnie i nie będzie korzystał z 

żadnych pomocy. 

4.        Termin: 15-16 maja 2021 r. 

5.        Miejsce: Strona internetowa KURNIK (https://www.kurnik.pl/szachy/) oraz 

(https://www.kurnik.pl/literaki/) 

6.   Rejestracja zawodników: odbywa się za pomocą przesłania zgłoszenia na adres e-

mail: szachyiscrabble@gmail.com. W wiadomości powinny znaleźć się dane 

tj.: 

- Imię i nazwisko, 

- Nazwa klubu (opcjonalnie), 

- Wiek, 

- Telefon bądź adres e-mail do kontaktu, 

- Wybór, w której grze będzie brało się udział 

7.    Opłaty: Udział w turnieju jest bezpłatny. 

8.    Warunki uczestnictwa: 

 a) warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia na 7 dni (07.05.2021 r.) 

 przed  rozpoczęciem się  wydarzenia. 

 b) w turniejach udział może wziąć udział każdy uczestnik, który wcześniej zgłosi 

 chęć  uczestnictwa poprzez mailowe zgłoszenie. 

 c) Uczestnik potwierdza zapoznanie się w całości niniejszego Regulaminu i tym 

 samym w  pełni akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich 

 przestrzegania. 

 d) Administratorem danych osobowych, które uczestnik podaje przy zapisie 

 jest RJP9.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do 

 udziału w biegu. Dane osobowe  będą przetwarzane wyłącznie przez 



 Organizatora i tylko na potrzeby w/w wydarzenia. Uczestnikowi przysługuje 

 prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich 

 poprawiania  lub żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania dostępu do 

 danych osobowych, ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich 

 przetwarzania, przeniesienia danych osobowych  oraz prawo do 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady 

 korzystania z tych praw określają przepisy prawa. W celu skorzystania z tych 

 praw należy  skontaktować się z Organizatorem. Uczestnik może cofnąć 

 udzieloną już zgodę lub zgody w  każdym momencie poprzez przesłanie 

 wiadomości email na adres   szachyiscrabble@gmail.com. Cofnięcie przez 

 uczestnika zgody na przetwarzanie danych  pozostaje bez wpływu na 

 zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

 takiej zgody przed jej cofnięciem. 

 e) Potwierdzenie zgłoszenia jest otrzymanie przez Uczestnika na adres e-

 mailowy, w którym  otrzyma szczegółowy regulamin oraz rozpiskę turniejową. 

 f) Szczegółowy regulamin rozgrywania partii oraz rozpiska turniejowa 

 uzależniona jest od  liczby zgłoszonych zawodników. 

 g) Najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni wartościowymi nagrodami. 

 h) Organizator zastrzega sobie możliwość kontrolowania oraz wchodzenia do 

 pokoi podczas rozgrywania pojedynków. 

 

 

 

 


