
 
Mikołajkowy Turniej Szachowy 

o Puchar Dyrektora MDK w Gdyni, 08.12.2018r. 

REGULAMIN 

1. Organizator:   

     Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni 

     ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia 

     tel./fax: (58) 698 86 18 

     e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl 

     Uczniowski Klub Sportowy przy MDK. 

2. Cel zawodów:  
 Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży.   

 Wyłonienie mistrzów oraz najlepszych zawodników turnieju.  

 Integracja grup szachowych pracowni przy MDK poprzez sportowe zmagania w atmosferze fair-
play. 

3. Miejsce i termin zawodów:  

       08.12.2017 r. ( sobota ) godzina. 9:30        

       Młodzieżowy Dom Kultury, 81-265  Gdynia, ul. Grabowo 2 – GALERIA III PIĘTRO. 

4. Zasady uczestnictwa:   

Turniej jest otwarty dla wszystkich uczestników pracowni MDK oraz zawodników Klubu Szachowego 
przy MDK w Gdyni.  

    Podział na grupy: 
    A – rocznik 2010 i młodsi, 
    B – rocznik 2009 i starsi, 
    C – grupa open (zawodnicy UKS MDK Gdynia o puchar Mistrza MDK dziewcząt i chłopców). 

5. System rozgrywek:  

System szwajcarski na dystansie 6 rund, 15 min na zawodnika. Obowiązują przepisy Kodeksu    
Szachowego. W przypadku małej ilości zgłoszeń turniej może zostać rozegrany systemem kołowym. 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek.  

6. Nagrody:   

Puchary ( grupy A, B, C), medale, dyplomy, nagrody. 

7. Zgłoszenia i wpisowe:  

Karty zgłoszeniowe przyjmowane są do dnia 06.12.2018r. ( czwartek) do godziny 18.00 w recepcji MDK 
lub na zajęciach kółka szachowego.  

Wpisowe w wysokości 5 zł od osoby ( zawodnika ) przyjmowane będzie w dniu zawodów 08.12.2018 na 
III piętrze w GALERII w godz. 9.00 – 9.20. 

 

            Koordynator turnieju                                           Kierownik  Działu Sportu i Rekreacji  
                                                                                                 
             Ryszard Komorowicz                                                        Bartłomiej Wróbel 

        



 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

Mikołajkowy Turniej Szachowy 
o Puchar Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni 

08.12.2018r. 
Oryginał karty należy dostarczyć najpóźniej w dniu konkursu. 

 
 
 

Lp. Nazwisko - Imię Data urodzenia Pracownia (nazwa) 

    

 
Wyrażam zgodę na bezpłatną prezentację zdjęć w środkach masowego przekazu oraz publikację 
imion, nazwisk i informacji o uczestnikach zawodów również na stronie internetowej MDK w 
Gdyni. 
 
 

 
 
 data ………………………..                                          ………………………………….. 
                                                                                                 ( podpis opiekuna )                 
 
* Karty zgłoszeniowe przyjmowane są do dnia 06.12.2018r. w recepcji MDK lub na zajęciach  
kółka szachowego.  
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana podopiecznego jest Młodzieżowy Dom Kultury  
z siedzibą w Gdyni, przy ul. Grabowo 2;  

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-
mail: patrycja@3city-it.pl;  

3. Dane osobowe Pani/Pana podopiecznego przetwarzane będą dla celu organizacji  
i przeprowadzenia konkursu;  

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;  

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;  

6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 
przepisami prawa;  

7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;  

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

10. Dane Pani/Pana podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
poddawane profilowaniu. 

 

mailto:patrycja@3city-it.pl


 
OŚWIADCZENIE 

 
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 
konkursu.  

 
 

…...........................................................................................                                                                                                                              
 (data i podpis rodzica/opiekuna)) 

 
 
 

KLAUZULA ZGODY 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach organizacji  
i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do 
wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą  
w Gdyni, przy ul. Grabowo 2. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak 
konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 
                                                                                                                   
 
 

…...........................................................................................                                                                                                                                            
(data i podpis rodzica/opiekuna) 

 
ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU 

 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne używanie, wykorzystanie  

i rozpowszechnianie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka, utrwalonego jakąkolwiek 

techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez 

Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Grabowo 2, na potrzeby konkursu: 

Mikołajkowy Turniej Szachowyo Puchar Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni 

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Niniejsza 

zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie  

w Internecie w tym na stronie Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą w Gdynia oraz portalach 

społecznościowych Facebook, YouTube itp. (informujemy, że serwery serwisu Facebook znajdują się 

na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony 

danych osobowych). Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać 

w inny sposób dóbr osobistych. 

 
 

…...........................................................................................                                                                                                                                            
 (data i podpis rodzica/opiekuna) 

*niepotrzebne skreślić 

 

 
 
 


