
 

 
 
 

REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW SZACHWOYCH  
„64 POLA” na 2019 r. 

 
 

1. Organizator:  Park Kultury w Powsinie 
Kontakt:. Ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa, tel: 22 648-48-11. 
 

2. Cel Imprezy: 
- popularyzacja gry w szachy, 
- umożliwienie szachowym pasjonatom aktywnego spędzenia czasu,  
- wyłonienie mistrza Parku Kultury w Powsinie na rok 2019 r. 
-  

3. System rozgrywek: 
Cykl składa się z 4 turniejów szachowych  rozgrywanych w okresie od maja do sierpnia 
2018 r. Po zakończeniu cyklu turniejów przewidziana jest symultana szachowa  
z udziałem Mistrza Fide. Każdy turniej zostanie przeprowadzony systemem 
szwajcarskim na dystansie 7 rund (10 minut na zawodnika).  
 

4. Termin i miejsce turnieju:   
Turnieje oraz symultana zostaną rozegrane w Parku Kultury w Powsinie, miejsce 
„Grzybek Szachowy”, w następujących terminach: 
6.05.2018 r., godz. 12.00 – I turniej 
3.06.2018 r., godz. 12.00  – II turniej 
1.07.2018 r., godz. 12.00 – III turniej 
5.08.2018 r., godz. 12.00  – IV turniej  
Symultana szachowa 2.09.2018 r., godz. 12.00 
Zapisy w dniu turnieju od godz. 11.30. 
 

5. Warunku uczestnictwa: 
W turniejach mogą brać udział wszyscy chętni potrafiący grać w szachy, bez względu na 
wiek i posiadaną kategorię szachową.  
W symultanie mogą wziąć udział zawodnicy do II kategorii szachowej. 
Turnieje oraz symultana odbywają się bezpłatnie (brak wpisowego). 
Organizator nie zapewnia zegarów szachowych. 
 
 
 
 
 
 



6. Ocena i sędziowanie: 
W turniejach obowiązują aktualne przepisy PZSZach. 
Na końcowy wynik cyklu składają się sumaryczne wyniki z poszczególnych turniejów. 
Zwycięzca pojedynczego turnieju otrzymuje 20 pkt w klasyfikacji Grand Prix, kolejni 
zawodnicy o jeden punkt mniej. Jako punktacja pomocnicza w klasyfikacji Grand Prix 
uwzględniane będą punkty zdobyte w poszczególnych turniejach, a w dalszej kolejności 
wysokość zajętego miejsca w poszczególnych turniejach. 
 

7. Nagrody: 
Za pierwsze 3 miejsca w klasyfikacji ogólnej cyklu turniejów przewidziane są puchary, 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
Trzech najlepszych zawodników z każdego pojedynczego turnieju otrzyma upominki i 
dyplomy.. 
 

8. Postanowienia końcowe: 
Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian w regulaminie wynikających  
z jego potrzeb. 
 

9. Dane osobowe 
1. Park Kultury w Powsinie z siedzibą w Warszawie (02-973) przy ul. Maślaków 1, 

reprezentowane przez Dyrektora, jako Administrator danych, przetwarza dane 
osobowe  
w zakresie imienia i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego/uczestnika, daty urodzenia 
uczestnika,  telefon kontaktowy, Email - zawarte w formularzu zgłoszenia  
i oświadczeniu do rozgrywek CYKLU TURNIEJÓW SZACHWOYCH „64 POLA”  
Parku Kultury w Powsinie 2019 r. wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji 
imprezy.  

2. Podanie przez uczestników przedmiotowych danych osobowych jest dobrowolne lecz 
nieodzowne do udziału w Turnieju. 

3. Każdy uczestnik prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich 
uzupełnienia, usunięcia, uaktualnienia lub sprostowania.   

4. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. W sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym Inspektorem 
ochrony danych pod adresem e-mail: ochrona.danych@parkpowsin.pl  

5. Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej 
staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego 
przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Dane nie są przekazywane 
do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych i są chronione przed 
nieuprawnionym dostępem. 

6. Każdy, kogo dane osobowe przetwarzamy, jeśli uzna, że robimy to niezgodnie  
z przepisami, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Adres: Biuro 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

8. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są 
dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią 
rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Parku 
Kultury w Powsinie lub przekazywane mediom.  

9. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez 
Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach,  
w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, 
nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub 
przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych wyróżnianych 
uczestników/uczestników. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. 



 


