Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz
Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Elżbieta Porowska
zapraszają do udziału w
I GDAŃSKIM TURNIEJU SZACHOWYM
O MISTRZOSTWO PAŁACU MŁODZIEŻY
REGULAMIN
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa
w I Gdańskim Turnieju Szachowym o Mistrzostwo Pałacu Młodzieży, zwanym dalej „Turniejem”,
a także zasady rozgrywek i nagradzania zwycięzców.
2. Organizatorem Turnieju zwanym dalej „Organizatorem” jest: Pałac Młodzieży im. Obrońców
Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Ogarna 56, 80-826 Gdańsk, tel.: (58) 301-60-07, e-mail.com:
sekretariat@pm.edu.gdansk.pl.
§2
CEL KONKURSU
Celem Turnieju jest:
a. wyłonienie Mistrza Pałacu Młodzieży w szachach,
b. integracja uczestników z różnych grup,
c. stworzenie uczestnikom możliwości rywalizacji szachowej w większym gronie.
§3
ZAWODNICY
1. W związku z trwaniem stanu epidemii oraz obowiązującymi obostrzeniami bieżąca edycja
Turnieju dotyczy wyłącznie uczestników zajęć Pałacu Młodzieży, a dokładnie podopiecznych
zajęć szachowych w Pałacu Młodzieży (w tym zajęć odbywających się w Szkole Podstawowej nr
6) – tylko z grup średnio zaawansowanych i zaawansowanych.
§4
TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU
1. Turniej odbędzie się 12 czerwca 2021 r. w budynku Pałacu Młodzieży w Gdańsku przy ulicy
Ogarnej 56, o godzinie 11:00.
2. Przewidziana godzina zakończenia 15:00.
3. Zawodnicy proszeni są o przybycie na Turniej najpóźniej o godzinie 10:45.
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§5
ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU
Podanie danych związanych z udziałem w Turnieju jest całkowicie dobrowolne,
ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
Zgłoszenia do Turnieju dokonują rodzice lub opiekunowie prawni uczestników zajęć, którzy
spełniają kryteria, określone w §3.
Kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem rodziców należy dostarczyć osobiście lub przesyłać skan
dokumentów na adres mailowy nauczyciela prowadzącego pracownię szachową, Pana Karola
Majewskiego (email: k.majewski@pm.edu.gdansk.pl) do dnia 8 czerwca 2021 r.
Jeżeli karta zgłoszenia i oświadczenie zostało przesłane mailem, najpóźniej w dniu Turnieju
należy obowiązkowo dostarczyć oryginał w wersji papierowej do nauczyciela prowadzącego.
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§6
ZASADY ROZGRYWEK
Podczas Turnieju obowiązuję szwajcarski system rozgrywek.
Tempo gry: 10 minut + 2 sekundy na zawodnika.
Liczba rund: 8.
Obowiązują przepisy FIDE i PZSzach.
§7
NAGRODY
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział, a laureaci nagrody rzeczowe i wyróżnienia.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i łączenia kategorii.
Wręczenie nagród nastąpi tuż po zakończeniu Turnieju.
W przypadku nieodebrania nagrody przez laureatów Turnieju w okresie 30 dni od wręczania,
nagrody przechodzą do puli nagród przyznawanych w innych konkursach organizowanych przez
Pałac Młodzieży w Gdańsku.
Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie
równowartości nagrody.
§8
DANE OSOBOWE
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach Przewidzianych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (RODO).
Administratorem danych osobowych jest Pałac Młodzieży z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Ogarnej
56 tel. 58 301 60 07, e-mail: sekretariat@pm.edu.gdansk.pl.
Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@pmgdansk.pl .
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także
w celach promocji konkursu oraz jego Organizatorów.
Organizator – Pałac Młodzieży będzie zbierał następujące dane zawarte w Karcie zgłoszenia:
a) imię i nazwisko uczestnika,
b) nazwa i dokładny adres przedszkola/szkoły/placówki uczestnika,
c) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego dziecka,
d) imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu nauczyciela pod kierunkiem, którego została
wykonana praca,
e) oraz zgoda na przetwarzanie wizerunku uczestnika.
Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie podpisanej zgody przez
przedstawiciela ustawowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wzór Zgody stanowi załącznik
do Regulaminu.
Przedstawicielom ustawowym dziecka przysługuje prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
b) prawo do ich sprostowania,
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - skorzystanie z prawa do cofnięcia
zgody nie ma wpływu na jej przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania
zgody,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Skargę w tym zakresie można wnieść w dowolnym momencie, jeżeli przedstawiciel
ustawowy dziecka uważa, że powierzone dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem
obowiązujących przepisów prawa.
Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
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§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Podczas trwania Turnieju, każdy uczestnik zobowiązany jest do zakrywania ust
i nosa.
Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora pm.edu.gdansk.pl
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych.

Załączniki do Regulaminu:
1. Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia i oświadczenie rodziców.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Turnieju
KARTA ZGŁOSZENIA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM
I GDAŃSKIEGO TURNIEJU SZACHOWEGO
O MISTRZOSTWO PAŁACU MŁODZIEŻY
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
Imię i nazwisko uczestnika:
........................................................................................................................................
Ja, niżej podpisany/podpisana, jako opiekun prawny dziecka,
……………………………………………………..……............................................................…………………………,
(imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka),

Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem dostępnym na stronie
pm.edu.gdansk.pl i akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na udział niepełnoletniego córki/syna w I GDAŃSKIM TURNIEJU
SZACHOWYM O MISTRZOSTWO PAŁACU MŁODZIEŻY, organizowanym przez Pałac
Młodzieży w Gdańsku, 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” 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 przedstawiciela ustawowego dziecka
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 konkursu.
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