Regulamin/Komunikat

WIOSENNE INDYWIDUALNE ZAWODY SZACHOWE MŁODZIEŻY POWIATU
LIMANOWSKIEGO – szachowy indywiualny turniej uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu
limanowskiego.
1. Cel zawodów: popularyzacja królewskiej gry wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, rywalizacja
o tytuł najlepszej szachistki i najlepszego szachisty wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie
limanowskim.
2. Organizator: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Limanowskiego i Zespół Szkół Nr1 im
J.Piłsudskiego w Limanowej .
3. Miejsce: Zespół Szkół Nr 1 im.J.Piłsudskiego w Limanowej ul. J.Piłsudskiego 81 (sala gimnast nr
6)
4. Termin:

21 marzec 2019r., godz. 10,oo

5. System rozgrywek: Szwajcarski, na dystansie 7 rund. Tempo gry: P’15.
6. Warunki uczestnictwa, Zgłoszenia:
W turnieju mogą wziąć udział wszystkie dziewczęta i chłopcy szkół ponadpodstawowych powiatu
limanowskiego – którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w zawodach
do godz. 13.oo do 19.03,2019r pod adresem MOSPL Limanowa , lub bezpośrednio sędziemu zawodów – Ryszad Ewert e-mail :
00rysew@onet.eu lub telefonicznie na nr. tel.532591530.. Brak zgłoszenia możę powodować
niemożliwość uczestnictwa w zawodach. W zgłoszeniu należy podać: nazwiska i imiona uczniów,
posiadane kategorie szachowe, daty urodzeń oraz reprezentującą szkołę ..
7. Przepisy:
• Kodeks Szachowy.
• Przy nieprawidłowym posunięciu nie uwzględnia się dodatku czasowego, przegrywa 2 nieprawidłowe
posunięcie.
8. Nagrody: Puchary i dyplomy, nagrody rzeczowe .
9. Postanowienia końcowe: Za zachowanie zawodników odpowiadają ich opiekunowi. Organizator
nie zapewnia opieki wychowawczej.
10. Oświadczenie RODO:
Zgłoszenie do udziału w turnieju oznacza zgodę uczestnika i jego rodziców (lub opiekunów prawnych)
na: • Utrwalenie swojego wizerunku przez organizatorów.
.
• Korzystanie
przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na
organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania
i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi,
dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem.
• Przetwarzanie i publikowanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do
udziału w turnieju w celach organizacji i promocji tego turnieju. Dane osobowe będą przechowywane u
organizatorów.
ZAPRASZAMY !!
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