
Edukacja Szachowa - Uroki Szachów 

Włodzimierz  Garbarek 

zaprasza dzieci i młodzież do 20 lat 

na turniej szachowy pod hasłem:  

DO WIDZENIA SZKOŁO – WITAJ LATO 

w dniu 25.06.2022 r. /sobota/ - godz.10.00 

1. Cel imprezy 
- popularyzacja gry szachowej wśród dzieci i młodzieży 

- podnoszenie umiejętności gry oraz doskonalenie zasad współzawodnictwa sportowego   

     2. Warunki uczestnictwa, zapisy i wpisowe  
w turnieju mogą brać udział dzieci i młodzież do 20 lat                                                                      

- odbędzie się klasyfikacja w trzech grupach: do 9 lat, do 15 lat oraz powyżej 15 lat.                          

- zapisy chętnych  – drogą mailową na adres: garbarek@op.pl  do dnia 22.06.2022 r.  

              lub tel. 887 625 764, z podaniem: imienia i nazwiska, przynależności klubowej lub nr szkoły, 
              rankingu oraz daty urodzenia.  
              Potwierdzenie udziału w dniu turnieju w godz. 9.10 do 9.50. 
            - ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). 
            - wpisowe wynosi 40 zł  (dla członków Szkółki Szachowej Klubu Raszyn i SP3 w Swarzędzu 30 zł) 
 

     3. Miejsce i termin 
          - siedziba Organizatora: ul. Podgórna 32B, 62-030 Luboń ( możliwy jest wjazd na teren posesji ) 
            - turniej rozpocznie się o godz. 10.00.  
 

     4. System  rozgrywek 
             - zastosowany będzie system szwajcarski  9-cio  rundowy 
             - tempo gry: po 15 minut na całą partię dla zawodnika ( bez konieczności zapisywania posunięć ). 
             - zakończenie turnieju ok. godz. 15.00. 
 

     5. Nagrody 

         - po 3 puchary w każdej z grup wiekowych + jedna nagroda losowa 
           - nagrody i upominki rzeczowe dla wszystkich uczestników. 
 

     6. Regulamin uczestnictwa w związku z zagrożeniem Covid-19  
            - grający muszą przestrzegać obowiązków związanych z zachowaniem dystansu społecznego 
              oraz przestrzegania wzmożonych zasad higieny, 
            - na salę gry będą wpuszczani zawodnicy grający w turnieju oraz obsługa po uprzednim 
              zdezynfekowaniu rąk, 
            - w turnieju mogą brać udział jedynie zawodnicy zdrowi, 
            - nie ma obowiązku grania partii w maseczce, 
            - udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć  
              z udziałem uczestników do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy działań organizatorów. 
 

Zapis w regulaminie 
           Uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w myśl 
postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (jedn. tekst Dz. U. z 2002 r., 
Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zm.) oraz utrwalanie i wykorzystanie wizerunku.  
           Zgodnie z Ustawą RODO - zawodnicy, rodzice lub opiekunowie wyrażają zgodę na zamieszczenie 
danych  uczestnika, dziecka (imię i nazwisko, rok urodzenia oraz miejscowość zamieszkania) w internecie 
na serwerze Chessarbiter.com, którego administratorem jest Polski Związek Szachowy. 

 
Serdecznie zapraszamy 

                                                                                     Organizatorzy 

mailto:garbarek@op.pl

