
 

 

 

 

REGULAMIN MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY SZACH MAT 

Trzemeszno, 3 grudnia 2022 r. (sobota) 

 

1.Cel turnieju 

 popularyzacja szachów  

 integracja środowiska  

 stworzenie możliwości współzawodnictwa szachistów w różnym wieku 

 podniesienie poziomu sportowego dzieci i młodzieży 

 

2. Organizator i współorganizatorzy 

Organizator  

 Stowarzyszenie Teraz 

Partner strategiczny 

 Firma OCM 

Partner 

 OSIR w Trzemesznie 

Patronat Honorowy  

 Polski Związek Szachowy 

 Wielkopolski Związek Szachowy 

Patrona medialny 

 TVP 3 Poznań 

 

3.Termin i miejsca zawodów 

 3 grudnia 2022 r. (sobota) 

 OW MAGNOLIA Bystrzyca 7 / Trzemeszno 

Wstępny program minutowy: 
9.40 – 9.55 weryfikacja zawodników 
10.00 – 10.10 oficjalne rozpoczęcie zawodów 
10.10 – 15.30 rywalizacja: rundy I - IX 
ok. 15.30 dekoracja zwycięzców, zakończenie 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
4. Warunki uczestnictwa, finansowanie, kontakt 
 w zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni bez względu na: umiejętności, posiadaną 

kategorię, wiek 
 zapisu dokonujemy poprzez serwis ChessManager 

https://www.chessmanager.com/tournaments/5438288333635584 
 zapisy trwają do dnia 20 listopada 2022 (jeśli nie zostanie osiągnięty limit 100 zawodników, 

termin zapisów zostanie przedłużony. W momencie wydłużenia terminu zapisów, rozmiar 
koszulek będzie losowy). 

 opłata wpisowa wynosi minimum  50 zł.  
 podczas zapisów należy podać w  polu „wiadomość” rozmiar koszulki.  

 

 wszelkie pytania należy kierować do sędziego zawodów Macieja Cybulskiego na adres e-mail: 
m.cybulski@wzszach.poznan.pl 
W DNIU ZAWODÓW ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE 
 

5.System rozgrywek 
 Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie                 

9 rund.  
 Tempo gry: 10 minut  plus 5 sekund dla zawodnika.  
 Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich. Turniej jest zgłoszony do FIDE. 

 
6. Nagrody 
Kategorie senior (15 lat wzwyż)  
 OPEN 

Miejsce I – 1700 zł 
Miejsce II – 1000 zł 
Miejsce III – 500 zł 
Miejsce IV – 200 zł 
Miejsce V – 200 zł 

 Najlepsza  kobieta: 
Miejsce I - 500 zł 
Miejsce II – 300 zł  
Miejsce III – 200 zł 

 Najlepszy senior Gminy Trzemeszno - 500 zł 
Kategorie junior (do 15 lat) 
DO 8 LAT DZIEWCZĘTA ORAZ CHŁOPCY 
I    300 zł voucher do Decathlon 
II   200 zł voucher do Decathlon 
III  100 zł voucher do Decathlon 
I Gmina Trzemeszno dziewczęta/chłopcy - 200 zł voucher do Decathlon 
9-10 LAT DZIEWCZĘTA ORAZ CHŁOPCY 



 
 
 
 
 
I    300 zł voucher do Decathlon 
II   200 zł voucher do Decathlon 
III  100 zł voucher do Decathlon 
I Gmina Trzemeszno dziewczęta/chłopcy - 200 zł voucher do Decathlon 
11-12 LAT DZIEWCZĘTA ORAZ CHŁOPCY 
I    300 zł voucher do Decathlon 
II   200 zł voucher do Decathlon 
III  100 zł voucher do Decathlon 
I Gmina Trzemeszno dziewczęta/chłopcy - 200 zł voucher do Decathlon 
13-15 LAT DZIEWCZĘTA ORAZ CHŁOPCY 
I    300 zł voucher do Decathlon 
II   200 zł voucher do Decathlon 
III  100 zł voucher do Decathlon 
I Gmina Trzemeszno dziewczęta/chłopcy- 200 zł voucher do Decathlon 
Pozostałe nagrody dla uczestników 

 dla każdego zawodnika koszulka turniejowa 
 dla nienagrodzonych zawodników medale za udział 

Zawodnik nagrodzony w jednej kategorii nie może być nagrodzony w kolejnej kategorii. 
 
7. Informacje dodatkowe 
 organizator zapewnia poczęstunek dla uczestników 
 organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii wiekowych, w których prowadzona 

będzie klasyfikacja końcowa 
 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i materiałów audiowizualnych 

z turnieju w celach informacyjnych i promocyjnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
WSZELKIE SPORY ROZSTRZYGA ORGANIZATOR ! 
U W A G A ! 
Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 
 
ZGODZA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
1. Organizatorem TURNIEJU „Charytatywny Mikołajkowy Turniej Szachowy Szach-Mat" (zwanego dalej IMPREZĄ) jest 
Stowarzyszenie TERAZ z siedzibą w Trzemesznie przy ul. Piastowskiej 11, wpisana do KRS pod numerem 0000529030, NIP: 
784-249-34-90 Regon: 302862156. 
2. Uczestnikiem IMPREZY jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako „Uczestnik”). 
3. Istnieje możliwość, iż przebieg IMPREZY, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą 
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
4. Biorąc udział w IMPREZIE Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez 
Stowarzyszenie TERAZ jego wizerunku, utrwalonego w trakcie IMPREZY  za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, 
poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (np.  Facebook, Youtube) i stronach 
internetowych organizatora oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również w 
pochodzących od Stowarzyszenia TERAZ lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, 
oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez 
Stowarzyszenie TERAZ w związku z organizacją IMPREZY lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną. 
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:  
1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie TERAZ;  
2) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz publikacjach o 
działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej;  
3) odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych 
przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych 
– z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;  
4) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych 
osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z 
zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję 
Europejską; Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego;  
5) dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;  
6) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Strona 2 z 2;  
7) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych 
osobowych;  
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w IMPREZIE;  
9) wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie 
będą podlegały profilowaniu. 
 


