
 

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY   
Gdynia, 07.12.2019 r. 

REGULAMIN 

I. ORGANIZATOR:               Młodzieżowy Dom Kultury  
ul.Grabowo 2, 81-265 Gdynia 
tel./fax: (58) 698 86 18 
e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl 
 

II. CELE: 

 Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Młodzieżowego Domu Kultury w Szachach. 

 Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży z terenu Gdyni.  

 

III. TERMIN I MIEJSCE: 

 Termin: 07.12.2019 r., rozpoczęcie godz. 10:00, przewidywane zakończenie około godz. 14:00,  

 Miejsce: Galeria- sala szachowa Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Grabowo 2, Gdynia. 

 

IV. UCZESTNICY: 
Dzieci i młodzież z uczęszczająca na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni.  

Turniej A – zawodnicy rocznik 2003 i młodsi  

Turniej B – zawodnicy rocznik 2005 i młodsi  

Turniej C – zawodnicy rocznik 2007 i młodsi  

Turniej D – zawodnicy rocznik 2009 i młodsi  

Turniej E – zawodnicy rocznik 2011 i młodsi  
 

 

V. SYSTEM ROZGRYWEK:  

 System szwajcarski na dystansie 7 rund  

 Tempo gry: 15 minut na Zawodnika 

 Obowiązują przepisy PZSZACH- szachy szybkie 

 Punktacja pomocnicza (w przypadku równej liczby punktów o kolejności zajętych miejsc decyduje punktacja 
pomocnicza): 

1. Metoda Buchholza z potrąceniem skrajnych rezultatów (tzw. średni Buchholz)  

2. Metoda Buchholza  

3. Progresja 

4. Wartościowanie rankingów przeciwników 

5. Większa liczba zwycięstw  

6. Większa liczba zwycięstw czarnymi 

 

VI. NAGRODY:  

 Statuetki za miejsca I-III w każdej grupie wiekowej. 

 Dyplomy dla pierwszych 10 Uczestników, w każdej grupie wiekowej. 

 Nagrody rzeczowe za pierwszych 5 miejsc w każdej grupie wiekowej. 

 

VII. ZASADY UCZESTNICTWA  

 Warunkiem udziału w turnieju jest złożenie do dnia 04.12.2019r do godziny 19:30 u p. Tomasza Ciesielskiego 

(nauczyciel pracowni szachowej) lub w recepcji MDK prawidłowo wypełnionej “Karty zgłoszenia” wraz z 

podpisanymi przez rodziców lub opiekunów prawnych zgodami dotyczącymi danych osobowych.   
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 Brak oryginału, nieprawidłowe wypełnienie lub przesłanie kopii karty zgłoszenia wraz z podpisanymi zgodami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych skutkować będzie dyskwalifikacją uczestnika. 

 Uczestnicy oraz opiekunowie winni posiadać aktualny dokument tożsamości. 

 

VIII. SPRAWY ORGANIZACYJNE  

 Organizator zapewnia sprzęt do gry.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji w środkach masowego przekazu, folderach, 

kalendarzach oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o laureatach turnieju, również na stronie internetowej 

placówki oraz innych mediach i telewizji, na czas nieokreślony. 

 Uczestnicy turnieju przyjeżdżają na własny koszt. 

 Uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie. 

 Organizator nie zapewnia wyżywienia. 

 Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 Organizator zastrzega, że odpowiedzialność za uczestników podczas turnieju ponoszą opiekunowie. 

 Organizator informuje, że impreza będzie utrwalana, a następnie promowana wszelkimi znanymi metodami. 

W związku z powyższym, rejestracja uczestnika do udziału w turnieju jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody 

na nieodpłatne wykorzystanie przez Młodzieżowy Dom Kultury wizerunku uczestnika, w tym na obrót 

egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi 

dostępnymi aktualnie technikami i metodami. Rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z 

wizerunkami innych osób utrwalonymi w trakcie turnieju, w materiałach służących popularyzacji i promocji 

działań na rzecz młodzieży w zakresie rozpowszechniania wizerunku w: mediach elektronicznych, w 

szczególności na stronach internetowych; prasie; broszurach, ulotkach, gazetkach oraz innych mediach i 

telewizji, na czas nieokreślony. 

 Wszyscy uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne oraz wyrządzone wobec osób 

trzecich przez uczestników podczas turnieju. 

 Zgłoszenie uczestnictwa w turnieju jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. 

 Do karty zgłoszenia w turnieju należy dołączyć podpisane oświadczenie znajdujące się w załączniku.  

 Dane dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w treści regulaminu. 

 Warunkiem udziału w turnieju jest wyrażenie zgód dotyczących ochrony danych osobowych i udostępniania 

wizerunku, zawartych w karcie zgłoszenia. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podawania przyczyn, w szczególności do łączenia 

kategorii wiekowych. 

 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

 Każdy przebywający na turnieju ma obowiązek przestrzegać zaleceń organizatora, przepisów p/poż. i b.h.p. 

 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach. 

 W kwestiach organizacyjno-regulaminowych należy kontaktować się z p. Tomaszem Ciesielskim tel. 

510739808. 

Koordynator Turnieju     Kierownik Działu Sportu i Rekreacji 
                     Tomasz Ciesielski         Kamila Hamerska   

 
 
 

 
§ 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z promocją turnieju. 
 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gdyni, przy ul. Grabowo 2. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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).  

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym 

można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: edu.iod@gdynia.pl            
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3. Dane osobowe uczestników turnieju będą przetwarzane w celu promocji Gminy Miasta Gdynia, która jest jednostką prowadzącą MDK 

(relacjonowanie przebiegu i ogłoszenie wyników), na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) oraz w związku z zadaniem 

realizowanym w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o 

samorządzie powiatowym. 

4. Odbiorcami danych osobowych instruktora, opiekunów oraz podopiecznych w związku z przygotowaniem i organizacją turnieju mogą być 

podmioty uprawnione na mocy prawa. Odbiorcami danych w zakresie upublicznienia wizerunku będą użytkownicy w mediach elektronicznych, 

w szczególności strony i serwisy internetowe. 

5. Dane Pani/Pana oraz podopiecznych mogą być przekazywane do państw trzecich (np. USA) w związku z wykorzystaniem serwisów Facebook, 

You tube i Istagram. Informujemy, że serwery tych serwisów znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują odmienne 

przepisy z zakresu danych osobowych. Dostawcy usług zapewniają ochronę danych, z którymi zapoznać się można odpowiednio na Fecebook, 

You tube, Istagram. 

6. Uczestnikom turnieju, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa 

przysługuje prawo do: 

 sprostowania danych, 

 usunięcia danych,  

 ograniczenia przetwarzania danych,  

 przenoszenia danych,  

 wniesienia sprzeciwu,  

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 

7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników turnieju nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

8. Dane uczestników turnieju będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, jednak nie dłużej niż dwa lata. 

9. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną 

zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania 

oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w 

szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 

 przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,  

 utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,  

 nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 
10. Uczestnikom turnieju przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


