
 

 
 

 

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY   
MŁODZIEZOWEGO DOMU KULTURY - edycja online  

Gdynia, 05.12.2020 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: 05.12.2020 r.,  

rozpoczęcie godz. 10:10, przewidywane zakończenie około godz. 14:00,  

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

 

IV. UCZESTNICY: 

• Dzieci i młodzież z uczęszczająca na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni.  

Turniej A – zawodnicy rocznik 2003- 2011, 

 

V. SYSTEM ROZGRYWEK 

• System szwajcarski na dystansie 7 rund  

• Tempo gry: 15 minut na Zawodnika 

 

VI. ZASADY UCZESTNICTWA  

• Warunkiem udziału w turnieju jest złożenie do dnia 28.11.2020r. do godziny 13.00 u Pana Tomasza 

Ciesielskiego (nauczyciela pracowni szachowej) prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia” wraz 

z podpisanymi przez rodziców lub opiekunów prawnych zgodami dotyczącymi danych osobowych.  

• Brak oryginału, nieprawidłowe wypełnienie lub przesłanie kopii karty zgłoszenia wraz z 

podpisanymi zgodami dotyczącymi ochrony danych osobowych skutkować będzie dyskwalifikacją 

uczestnika. 

 

VII. Nagrody:  

• Medale za miejsca I-III (z podziałem na chłopców i dziewczęta). 

• Dyplomy dla pierwszych 10 Uczestników. 

 

 

 



 

 
 

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 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. 

• Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, sędziego głównego, w celach 

informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów 

audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju i przesłanych przez rodziców / prawnych 

opiekunów oraz zrealizowanych podczas wręczania nagród, 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 turnieju na własną odpowiedzialność. 

• Organizator zastrzega, że odpowiedzialność za uczestników podczas turnieju ponoszą 

opiekunowie. 

• 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, 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     Kierownik Działu Sportu i Rekreacji 

      Tomasz Ciesielski         Kamila Hamerska   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz 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: 

edu.iod@gdynia.pl 

3. Dane osobowe Pani/Pana podopiecznego będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

turnieju, a także w celach promocyjnych .  

4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych art.6  

ust. 1 lit. a ODO. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 

obowiązującym prawem. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich 

zostały zebrane.  

6. Dane osobowe Pani/Pana podopiecznego będą udostępniane na portalach społecznościowych typu 

Facebook, YouTube, Instagram. Informujemy o ryzyku wynikającym z faktu, że dane będą przekazywane 

do państw, które nie zapewniają odpowiedniej ochrony danych i, że żadne odpowiednie zabezpieczenia 

mające na celu zapewnienie ochrony danych nie są tam wdrażane. 

7. Dane osobowe Pani/Pana oraz małoletniego będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, nie dłużej niż 2 lata od daty zakończenia konkursu. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa 

przysługuje prawo do: sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia 

sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

9. Dane Pani/Pana oraz Pani/Pana podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą poddawane profilowaniu przez administratora.  

10. Dane Pani/Pana oraz Pani/Pana podopiecznego nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z 

wyjątkiem podmiotów przewidzianych przepisami prawa. 

11. Uczestnikom turnieju przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.  

 

 
 


