
 

 

 

 
XVIII MISTRZOSTWA GDYNI JUNIORÓW 

W SZACHACH SZYBKICH- edycja online 

Gdynia, 23.04.2022 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 Gdyni w grze w szachy 
● Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży z terenu Gdyni.  

 
III. TERMIN I MIEJSCE: 

 Termin: 23.04.2022 r., rozpoczęcie godz. 10:10, przewidywane zakończenie około godz. 14:00,  

 Miejsce: Strona internetowa www.kurnik.pl nazwa turnieju belfer781 

 Ogłoszenie wyników laureatów konkursu: 28 kwietnia 2022 r. na stronie internetowej 

oraz Facebooku placówki. 
 

IV. UCZESTNICY: 

        Dzieci i młodzież z gdyńskich szkół lub zamieszkała na terenie Miasta Gdyni.   

 Grupa A – rocznik 2005- 2004 

 Grupa B – rocznik 2009- 2006 

 Grupa C – rocznik 2013- 2010 

 Grupa D – rocznik 2014 i młodsi 

 
V. SYSTEM ROZGRYWEK 

 Mistrzostwa zostaną rozegrane systemem  szwajcarskim na dystansie 7 rund  

 Tempo gry: 15 minut na Zawodnika 

 Kolejność końcowa miejsc ustalana jest na podstawie liczby zdobytych punktów. 

 

VI. ZASADY UCZESTNICTWA  

 Należy uiścić opłatę na poczet akredytacji w wysokości: 10 zł za każdego uczestnika. 

Opłatę na poczet akredytacji należy wpłacać na konto Młodzieżowego Domu 

Kultury, o numerze: 46 1440 1026 0000 0000 1253 0625 tytułem: 
a) w przypadku zgłoszeń indywidualnych: akredytacja „Szachy Szybkie 2022” 

oraz imię i nazwisko uczestnika, 

b) w przypadku zgłoszeń przez placówkę: akredytacja „Szachy Szybkie 2022” 

oraz liczba uczestników i nazwa placówki. 

Wpłaty należy dokonać do dnia 20.04.2022r. 
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 Dokonać logowania do mistrzostw bezpośrednio przez stronę internetową 15 minut przed 

rozpoczęciem rozgrywek na stronie www.kurnik.pl pod nazwą belfer781, szczegółowe 

informacje znajdują się w Instrukcji logowania.  

 W przypadku rezygnacji z udziału w mistrzostwach opłata wpisowa nie podlega 

zwrotowi. 

 Warunkiem udziału w mistrzostwach jest spełnienie jednocześnie następujących 

warunków: 

 zgłoszenie się do mistrzostw bezpośrednio przez stronę internetową, 

 przesłanie drogą elektroniczną na adres szachy@mdk.gdynia.pl w 

nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2022 r.: 

 prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia”  

 podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych zgód i oświadczeń 

(załączniki – 1, 2 - znajdujące się na końcu karty zgłoszeniowej)   

 potwierdzenia dokonanej opłaty za udział w mistrzostwach.                   

VII. Nagrody:  

Medale, dyplomy za miejsca I,II,III w każdej grupie wiekowej z podziałem na dziewczynki i 

chłopców.  

VIII. SPRAWY ORGANIZACYJNE  

 Turniej rozgrywany jest online – każdy uczestnik bierze udział w turnieju z domu na własnym 

komputerze lub innym sprzęcie elektronicznym w Internecie. 

 Logujemy się na stronę kurnik.pl turniej znajduje się pod nazwą belfer781 

 Nie korzystamy z programów pomocniczych. 

 Przestrzegamy zasad gry fair play.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji imion i nazwisk laureatów 
Mistrzostw w środkach masowego przekazu, folderach, kalendarzach, na stronie internetowej 
placówki oraz innych mediach i telewizji, nie dłużej niż 2 lata, licząc od roku następnego po 
zakończeniu turnieju.  

 Dostarczenie do organizatora karty zgłoszeniowej wraz z podpisanymi zgodami i oświadczeniami 
(załączniki znajdujące się na końcu karty zgłoszeniowej 1,2) jest równoznaczne z uznaniem 
warunków niniejszego regulaminu.  

 Dane dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Klauzula informacyjna dołączona do 

regulaminu i karty zgłoszenia – załącznik nr 2. 

 Warunkiem udziału w Mistrzostwach jest wyrażenie zgód dotyczących ochrony danych 

osobowych stanowiący załącznik do karty zgłoszenia. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów 

audiowizualnych zrealizowanych podczas wręczania nagród oraz przesłanych przez uczestników, 

a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych 

przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych. 

 Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 Wszyscy uczestnicy biorą udział w Mistrzostwach na własną odpowiedzialność. 

 Organizator zastrzega, że odpowiedzialność za uczestników podczas Mistrzostw ponoszą 

opiekunowie. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, zmiany terminu lub odwołania 

konkursu bez podawania przyczyn. 

 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

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

tel. 510-739-808. 

Koordynator Turnieju 

Tomasz Ciesielski 

http://www.kurnik.pl/


 

 

 

 
 

Informacje dotyczące przetwarzaniach danych: 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana niepełnoletniego dziecka/podopiecznego jest Młodzieżowy 
Dom Kultury z siedzibą w Gdyni przy ul. Grabowo 2, tel.: (58) 698 86 18, e-mail:biuro@mdk.gdynia.pl. 

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. 

3. W celu organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji XVIII MISTRZOSTWAGDYNI JUNIORÓW W SZACHACH 
SZYBKICH – edycji online Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe osób biorących udział w 
Mistrzostwach – uczestników oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. 

4. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe ww. osób w następującym zakresie: 
a. dane osobowe niepełnoletniego Uczestnika Mistrzostw takie jak: imię i nazwisko, rok urodzenia, wizerunek; 
b. dane osobowe osoby zgłaszającej – przedstawicieli ustawowych Uczestników, takie jak: imię i nazwisko, dane do 

kontaktu: e-mail, nr telefonu; nr konta bankowego 
5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO w 

związku z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1062), art. 93 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) oraz w przypadkach, 
w których wymagają przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 
2020 r. poz. 164 z późn. zm.). 

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane i bez ich podania nie 
będzie możliwy udział w Mistrzostwach. 

7. W przypadku podania przez Panią/Pana adresu poczty elektronicznej lub nr telefonu może on zostać wykorzystany przez 
organizatora do kontaktowania się z Uczestnikiem tylko w sprawach związanych z Mistrzostwami. 

8. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane w ramach promocji Mistrzostw na stronach internetowych placówki 
MDK oraz Urzędu Miasta Gdyni, podczas organizowanych przez dyrektora MDK wydarzeń (np. podanie do publicznej 
wiadomości danych osobowych laureatów), publikacja w wydawnictwach typu folder i kalendarz oraz na portalach 
społecznościowych typu YouTube i Facebook. Informujemy, że serwery serwisu YouTube i Facebook znajdują się na terenie 
Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych – portale obsługują 
globalną infrastrukturę i przetwarzają dane zarówno na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), jak i poza nim – 
dodatkowe informacje są umieszczone na stronie: https://www.facebook.com/business/gdpr. 

9. Dane osobowe opiekuna prawnego, osoby reprezentującej oraz niepełnoletniego Uczestnika Mistrzostw będą 
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, ale również w celach 
archiwalnych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) nie dłużej niż 2 lata, licząc od roku następnego po zakończeniu Mistrzostw. 

10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych i otrzymywania ich kopii oraz prawo do ich sprostowania, jeżeli są błędne 
lub nieaktualne, usunięcia, ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano przed cofnięciem takiej zgody). 

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

12. Odbiorcami Państwa danych będą, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku 
prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania(m.in. obsługa 
księgowo-finansowa, dostawcy rozwiązań i asysty technicznych IT, operator pocztowy). W przypadku ujawnienia się 
konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie 
poinformowana/y. 

13. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2. 
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