
1 
 

Komunikat organizacyjny 

 „ I Olkuskiego Turnieju Szachowego” 
§ 1. ORGANIZATOR TURNIEJU SZACHOWEGO 

 

1. Organizatorem turnieju jest: Miejski Ośrodek kultury w Olkuszu, ul. Fr. Nullo 29, 32-

300 Olkusz, NIP 6371000032 zwanym dalej Organizatorem. 

2. Turniej jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem (dalej: 

Regulamin) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Warunkiem udziału  jest wysłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie 

31.03.2023r. na adres mailowy turniejszachowy@mok.olkusz.pl oraz wniesienie 

opłaty „WPISOWEGO” w wysokości 30 zł. 

Dane do przelewu: 

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu 

Ul. Fr. Nullo 29; 32-300 Olkusz 

NR KONTA: PEKAO SA 31 1240 4940 1111 0010 7320 6117 

(w tytule przelewu podać imię i nazwisko dziecka oraz dopisek:  Olkuski Turniej 

Szachowy 

4. Poprzez przystąpienie do Turnieju Szachowego Uczestnicy akceptują postanowienia 

niniejszego Regulaminu.  

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Turnieju, interpretacji i postanowień tego 

Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

 
§ 2. CELE TURNIEJU SZACHOWEGO 

 

Celem „I Olkuskiego Turnieju szachowego”, jest popularyzacja królewskiej gry wśród 

dzieci i młodzieży z miasta i gminy Olkusz, a także umożliwienia najlepszym uczestnikom 

uzyskania V i IV kategorii szachowych w turnieju. 

 
§ 3. UCZESTNICY TURNIEJU 

 

1. Turniej dedykowany jest dla uczniów z rocznika 2007 i młodszych z Miasta i Gminy 

Olkusz.  

2.  Turniej zostanie rozegrany w trzech grupach wiekowych. I – roczniki 2013 i młodsi ; II 

– roczniki 2011 i 2012 ; III – roczniki 2007-2010 

3. Rozgrywki szachowe rozpoczną się 15 kwietnia 2023 roku w Miejskim Ośrodku 

Kultury w Olkuszu o godzinie 9:30 

4. Wszyscy „Sympatycy Królewskiej Gry” chcących wziąć udział w turnieju szachowym, 

zgłaszają się drogą mailową do dnia 31 marca 2023 r. na adres: 

turniejszachowy@mok.olkusz.pl w tytule wiadomości wpisując: turniej szachowy                

w Olkuszu, a w treści: imię i nazwisko, data urodzenia oraz podpisaną przez 

opiekunów prawnych dla każdego z uczestników z osobna, zgodę na udział                        

w turnieju i przetwarzanie danych osobowych /załącznik 1 na ostatniej stronie / oraz 

potwierdzenie wpłaty wpisowego. 

§ 4. ZASADY ROZGRYWANIA TURNIEJU SZACHOWEGO 

 

1. Turniej ma charakter indywidualny. 
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2. Rozgrywki w systemie szwajcarskim na dystansie 6 rund. 

3. Tempo gry po 30 minut na partię dla zawodnika.  

4. Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i PZSzach.  

5. Klasyfikacja indywidualna.  

6. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się po zakończeniu rozgrywek szachowych 

w dniu 15 kwietnia 2023r w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury.  

 
§ 5. NAGRODY 

 

1. Organizator przyzna Nagrody w poszczególnych grupach wiekowych w postaci: 

a) miejsce I : Puchar, medal dyplom „Mistrza Olkuskiego Turnieju Szachowego” 

b) miejsce II: medal, dyplom „Mistrza Olkuskiego Turnieju Szachowego” 

c) miejsce III: medal, dyplom „Mistrza Olkuskiego Turnieju Szachowego” 

d) IV-VI - dyplomy 

 
§ 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w karcie zgłoszenia do turnieju 
jest Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, zwany dalej: „Administratorem”.  

2. Można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez 
niego Inspektora Ochrony Danych – Łukasza Grabowskiego, adres e-mail: 
iodo@mok.olkusz.pl, adres do korespondencji: ul. Francesco Nullo 29, 32-300 Olkusz. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika/opiekuna 
uczestnika. 

4. Dane uczestnika przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rejestracją i 
udziałem w turnieju. 

5. Dane uczestnika będą przechowywane przez okres trwania turnieju, a także przez 
okres 5 lat po zakończeniu współpracy (do czasu przedawnienia roszczeń). 

6. Administrator nie zamierza przekazywać otrzymanych danych osobowych innym 
odbiorcom (chyba, że uzyska na to pisemną zgodę – w przypadku zewnętrznych 
konkursów), ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych. 

7. Uczestnik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, uzupełniania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi 
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. W oparciu o dane osobowe uczestnika Administrator nie będzie podejmował wobec 
niego zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
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Załącznik nr 1 do KOMUNIKATU  
„I Olkuskiego Turnieju Szachowego”  
 

ZGODA NA UDZIAŁ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

 

„Olkuski Turniej Szachowy”  
 

Oświadczam, iż uczestnik  

  

  …………………….………………………….………………………. 

/imię i nazwisko/  

  

  Ma ukończone 16 lat (podpisuje samodzielnie)                         Nie ma ukończonych 16 lat* (podpisuje Opiekun)  

   

…….……………..…….…………………………………………………………….  
 Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*  

… 

 …….……………..…….…………………………………………………………….  
Adres zamieszkania, numer telefonu Uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego**  

   

„Oświadczam, że treść komuniktu „Olkuskiego Turnieju Szachowego” dla uczniów szkół 

podstawowych, jest mi znana. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zajęć, wykorzystanie wizerunku uczestnika, 

oraz wykonanych przez niego prac utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i 

reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29sierpnia 1997 r.(Dz.U .z2016 

r.poz.922zm.)+prawo autorskie ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.). 

 
 

…………………………………………………………  
(data, miejscowość)   

  
……………..…………………………………………………….                                                                  …………………………………………………………………  
 Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego                                                    Czytelny podpis Uczestnika /gdy ukończył 16 r. ż/                  

 

 

 

* Wypełnić w przypadku Uczestnika, który nie ukończył 16 lat - dane podaje rodzic/opiekun prawny  

** W przypadku uczestnika poniżej 16 r.ż. należy podać adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego/, jego numer 

telefonu, Uczestnik po skończeniu 16 r.ż. podaje swój adres zamieszkania oraz numer telefonu  *** Wypełnia 

rodzic/opiekun prawny, gdy Uczestnik nie ukończył 16 r.ż.                     
 

 


