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Z A P R O S Z E N I E 

Stowarzyszenie „Szkoła Sercem Wsi” w Pocierzynie, zaprasza do udziału w : 

IV INDYWIDUALNYM TURNIEJU SZACHOWYM                             

 pod hasłem: „Ze sportem za pan brat”                                                                     

współfinansowanym ze środków Starostwa Powiatowego 

 
 

 

REGULAMIN TURNIEJU 

 

CELE TURNIEJU: 

 wyrabianie  u dzieci i młodzieży nawyku czynnego spędzania wolnego czasu, 

 możliwość obserwacji rywalizacji zawodników z innych szkół, 

 promowanie swojej miejscowości i regionu na zewnątrz, 

 integracja dzieci i młodzieży ze szkół z powiatu radziejowskiego, 

 promowanie zdrowego stylu życia, 

 uczenie postawy postawa fair play, 

 wdrażanie ucznia uczniów do zdrowej rywalizacji,  

 rozwijanie umiejętności logicznego myślenia. 

 
 

TERMIN I MIEJSCE: 

12 października 2021 r. godz. 9:00 – sala gimnastyczna szkoły w Pocierzynie  
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KATEGORIE WIEKOWE: 

Turniej zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych: 

1.  KATEGORIA 1 startują osoby rocznik 2012 – 2014 (klasy I-III) 

2. KATEGORIA II  startują osoby rocznik  2009 -  2011 (klasy IV-VI) 

3. KATEGORIA III startują osoby rocznik 2007 – 2008 (klasy 7-8) 

 

ZGŁOSZENIA I LOSOWANIE: 

1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 30 września 2021 r. na adres:                                 

Pocierzyn 35; 88-220 Osięciny, tel./fax 54 265 04 07  lub tel. 663 769 951,                             

lub drogą mailową na adres szkolasercemwsi@o2.pl   

2. Tel. kontaktowy: 663 769 951 – osoba do kontaktu Anna Dzioba. 

3. Jedna szkoła może zgłosić max. 2 zawodników z każdej kategorii wiekowej. 

4. Odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się w dniu zawodów o godz.: 8:30.  

 

SYSTEM ROZGRYWEK I ZASADY GRY: 

1. Turniej rozegrany zostanie w grach singlowych, systemem „każdy z każdym” w 

poszczególnych kategoriach. 

2. Uczestnicy otrzymają punkty: za wygraną partię – 1 pkt., za remis – 0,5 pkt., za 

przegraną partię – 0 pkt. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Zgłoszenie, legitymacja, 

2. Obowiązuje obuwie zmienne. 

3. Dla zwycięzców nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy zakupione ze środków finansowanych 

przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione        

w  szatni.  

5. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny. 

6. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przesłanie zgłoszenia(załącznik nr 1) oraz wyrażenie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). 

7. Organizator zastrzega sobie prawo fotografowania w trakcie trwania turnieju, 

zamieszczenia w prasie lokalnej i na stronie internetowej zdjęć oraz informacji o turnieju                              

i jego wynikach. 

 

 

 

mailto:szkolasercemwsi@o2.pl
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: 

1. Podczas Olimpiady należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.  

2. Uczestnicy i opiekunowie zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa oraz zachowania 

bezpiecznej odległości i dystansu społecznego.  

3. Każda osoba wchodząca na teren siedziby Organizatora zobowiązana jest do dezynfekcji 

rąk.  

4. W turnieju może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych. 

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:  

 

1. Obsługę sędziowską i techniczną. 

2. Obsługę medyczną. 

3. Poczęstunek i napoje.        

Organizatorzy     
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Załącznik nr 1 

 

Pieczęć  szkoły 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

DO UDZIAŁU W TURNIEJU SZACHOWYM                            
 

……………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko zgłaszającego 

 

……………………………………………………………………………… 
Adres szkoły 

 

……………………………………………………………………………. 
Nazwa Szkoły 

 

Imię i nazwisko uczestnika Rocznik urodzenia 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

…………………… 
Kartę prosimy przesłać do 30 września 2021 r. wraz ze zgodą wszystkich uczestników 

ma przetwarzanie danych osobowych. 
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Załącznik nr 2 

Zgoda 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka………………………………… 

przez administratora danych tj. Stowarzyszenie „Szkoła Sercem Wsi” w Pocierzynie; 

Pocierzyn 35;88-220 Osięciny w celu przeprowadzenia turnieju szachowego  organizowanego 

w dniu ………………… współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie 

wyrażam zgodę          TAK           NIE 

 

Zdjęcia z turnieju opublikowane zostaną na stronie internetowej i facebooku.  

wyrażam zgodę          TAK           NIE 

 

Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych jest dobrowolne, oraz że zgoda może 

być cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z 

informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści 

swoich danych i prawie ich poprawiania. 

Klauzula informacyjna  (prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją): 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Szkoła Sercem 

Wsi” w Pocierzynie z siedzibą w Pocierzyn 35; 88-220 Osięciny, 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia turnieju 

szachowego,  

 dane mogą być udostępniane przez Stowarzyszenie podmiotom upoważnionym  do 

uzyskania informacji niezbędnych do rozliczenia organizowanego przez 

Stowarzyszenie turnieju, 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, jest to okres 

niezbędny do całkowitego rozliczenia turnieju, 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgoda), 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych, 

 podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia 

turnieju. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie uniemożliwienie uczestnictwa w turnieju,  

 podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

 

………………………………………….  

data i podpis rodzica 
 


