
    

 

  
 

 

REGULAMIN I WIOSENNEGO TURNIEJU SZACHOWEGO 
Cel  

- popularyzacja szachów i integracja środowiska szachowego,  

- wymiana doświadczeń i doskonalenie umiejętności gry w szachy,  

- wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych.  

Uczestnicy Turnieju  

Uczestnikami Turnieju szachów szybkich mogą być wszyscy uczniowie ze szkół i dzieci z przedszkoli 

biorących udział w Projekcie #Łódzkie gra w szachy  

Organizator  

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach oraz Akademia Nauk 

Stosowanych Stefana Batorego 

Termin i miejsce  

Termin: 21 marca 2023 roku, godz. 1000 (wtorek)   

Miejsce: Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul Batorego 64 D  

Terminarz rozgrywek  

Czwartek, 21 marca 2023 roku – Turniej szachów szybkich (50 osób):  

• 930 – weryfikacja zgłoszeń i odprawa techniczna  

• 1000 – otwarcie zawodów  

• 1010 – I z VII rund turnieju  

• 1330 – zakończenie i wręczenie nagród  

Sędzia główny Turnieju: Robert Chojnowski i sędziowie asystenci  

System i tempo gry  

Turniej szachów szybkich rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Tempo gry:  

5 minut na partię + 3 sekundy za każde posunięcie dla zawodnika.  

Zgłoszenia do udziału w Turnieju  

Zgłoszenie uczestnictwa  (Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 wraz z Klauzulą informacyjną RODO) należy 

przesłać do dnia 14 marca 2023 roku do godz. 1500  na adres e-mail: szachy@creskierniewice.edu.pl.  

O zakwalifikowaniu uczestników do udziału w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.  

Informacji udziela dr Beata Krokocka – Koordynator wojewódzki Projektu #Łódzkie gra w szachy,   

telefon 604-609-853.  

 

 



    

 

  
 

Nagrody oraz miejsca w Turnieju  

O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:  

• wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku,  

• wartościowanie wszystkich rezultatów,  

• wynik bezpośredniego pojedynku,  

• liczba zwycięstw,  

• wartościowanie progresywne,  

• dogrywka.  

Nagrody  

W Turnieju szachów szybkich w grupie wiekowej przedszkoli:  

I   miejsce – puchar + nagroda rzeczowa  

II  miejsce – puchar + nagroda rzeczowa  

III miejsce – puchar + nagroda rzeczowa  

W Turnieju szachów szybkich w grupie wiekowej uczniów klas 1-3:  

I   miejsce – puchar + nagroda rzeczowa  

II  miejsce – puchar + nagroda rzeczowa  

III miejsce – puchar + nagroda rzeczowa  

W Turnieju szachów szybkich w grupie wiekowej uczniów klas 4-8:  

I   miejsce – puchar + nagroda rzeczowa  

II  miejsce – puchar + nagroda rzeczowa  

III miejsce – puchar + nagroda rzeczowa 

 Za pozostałe miejsca przyznane zostaną medale okolicznościowe.   

Dodatkowe klasyfikacje  

Organizator zastrzega sobie przyznanie nagród specjalnych dla najlepszych juniorów do 9 i/lub 16 lat – 

statuetki okolicznościowe oraz nagrody rzeczowe.  

Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.  

Ustalenia końcowe  

Opiekę wychowawczą sprawują rodzice lub opiekunowie ze zgłoszonych przedszkoli/szkół.  

Interpretacja regulaminu należy do organizatora.  

Udział w Turnieju jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania danych 

osobowych (imię, nazwisko, wizerunek) do promocji Turnieju w mediach, Internecie oraz w innych 

formach utrwaleń nadających się do rozpowszechnienia bez zobowiązań i rekompensaty oraz bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych.  

 Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące.    



    

 

  
  

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Regulaminu Turnieju  

  

SZKOŁA/PRZEDSZKOLE: Zgłoszenie dziecka/ucznia do Turnieju   

  

   

  

  

Nazwa placówki, pieczęć  

  

Zgłoszenie dziecka/ucznia do I Wiosennego Turnieju Szachowego   

  

Imię, Nazwisko  Klasa/grupa 

przedszkolna  

Imię, nazwisko,   

tel.* nauczyciela  

zgłaszającego uczestnika  

  

  

  
  

    

  

  

  
  

    

  

  

  
  

    

  

  

  
  

    

  

  

  
  

    

  

  

  
  

    

Tel.* – do kontaktów organizacyjnych Turnieju.   



    

 

  
  

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Regulaminu Turnieju  

  

KARTA ZGŁOSZENIA   

DO I WIOSENNEGO TURNIEJU SZACHOWEGO WRAZ Z OŚWIADCZENIEM  

  

Imię i nazwisko uczestnika:  
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

  

......................................................................................................................................................................  

Ja, niżej podpisana/podpisany, jako rodzic/opiekun prawny dziecka,  

  

.....................................................................................................................................................................,  
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka)  
  

oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem dostępnym na stronie 

https://creskierniewice.edu.pl/lodzkie-gra-w-szachy/ i akceptuję jego postanowienia.  

Wyrażam zgodę na udział córki/syna w I WIOSENNYM TURNIEJU SZACHOWYM, 

organizowanym przez CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

W SKIERNIEWICACH, zwanym dalej „Organizatorem”.  

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka utrwalonego  

w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach, Facebook’u 

i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez 

Organizatora oraz na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie 

fotografii lub zapisu video w celu informowania (także w mediach) o wynikach Turnieju, 

promocji wydarzenia i Organizatora.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego 

dziecka:………………………………………………………………………………………………………………….   
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna dziecka)   

przez Organizatora Turnieju, w celu umożliwienia dziecku udziału w wydarzeniu 

szachowym. Zgodę wyrażam dobrowolnie, wiem, że w każdej chwili mam prawo do jej 

cofnięcia.  

  

...........................................................................................................................................  
Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka  
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Informacja wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) zawarta jest w Regulaminie Turnieju.  

Klauzula informacyjna zgłoszenie CRE WŁ w Skierniewicach   

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) 

(Dz.Urz. UE L 119, s. 1 ze zm.) – dalej RODO − informujemy, że:   

Dane Administratora 

Danych Osobowych  
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Batorego 64D, 96-100 Skierniewice [dalej – 

Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Skierniewicach], reprezentowane przez Dyrektora, tel.: 46 833 20 04, adres e-mail: 

crewl@creskierniewice.edu.pl   
Dane Inspektora 

Ochrony Danych  
Ewa Żuchowska, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „CRE WŁ 

Skierniewice” lub pisemnie na adres administratora.  
Cel i podstawa prawna 

przetwarzania  
▪ wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 

2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, w tym w szczególności rekrutacja, organizacja i realizacja poszczególnych 

form doskonalenia oraz wydawanie zaświadczeń tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO,  
▪ dochodzenie roszczeń i praw tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,  
▪ realizacja obowiązków podatkowych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, RODO,  
▪ promowanie działalności Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach oraz osiągnięć i 

umiejętności kadry, współpracowników oraz uczestników szkoleń osób w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez 

Administratora gazetkach, biuletynach, prasie lokalnej, materiałach informacyjnych, na tablicach informacyjnych oraz na stronie 

internetowej Administratora, profilu Facebook, stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz podmiotów 

współpracujących tj. na podstawie art.  art. 6 ust. 1 lit. a RODO  
▪ w przypadku przetwarzania danych dla celów innych niż wskazane powyżej przetwarzanie danych (w szczególności numeru 

telefonu, adresu e-mail, wizerunku) będzie możliwe w oparciu o udzieloną dobrowolnie zgodę wskazująca każdy odrębny cel 

przetwarzania tj.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.  
Odbiorcy danych 

osobowych  
▪ organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  
▪ podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcy usług technicznych i 

organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, kadrowych, prawnych i doradczych,  

Przekazywanie danych 

osobowych poza EOG  
Dane w postaci wizerunku będą publikowane na portalu społecznościowym Facebook, dane zostaną udostępnione Facebook 

Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia i Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Tym 

samym, dane będą  przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych 

osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Dane zostaną przetransferowane przez 

serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.  

Okres przechowywania 

danych osobowych  
Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez:  
▪ Powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności: dochodzenie roszczeń (okres przedawnienia roszczeń), 

prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał 

obowiązek podatkowy), zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne i ustawę z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych,  Powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności dokumentacja przechowywana 

jest zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne:  
▪ do czasu wycofania zgody.  

Prawa związane z 

danymi osobowymi  
▪ dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

ich przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),  
▪ jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,   
▪ prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

Podstawa obowiązku 

podania danych 

osobowych  

▪ Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w wybranej formie doskonalenia oraz 

otrzymania zaświadczenia.  
▪ W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych 

osobowych ma charakter dobrowolny.  

Informacja o 

zautomatyzowanym 

podejmowaniu  
decyzji i profilowaniu  

W ramach działalności administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania. 

                                                                                                 

…...…………………………………………………...                                                                       
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka   


