
                     

 
 

Integracyjny Międzykulturowy  
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY   

Gdynia, 10.12.2022 r. 

REGULAMIN 

I. ORGANIZATOR:               Młodzieżowy Dom Kultury  
ul.Grabowo 2, 81-265 Gdynia 
tel./fax: (58) 698 86 18 
e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl 
 

II. CELE: 

 Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Młodzieżowego Domu Kultury w Szachach. 

 Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży z terenu Gdyni.  

 

III. TERMIN I MIEJSCE: 

 Termin: 10.12.2022 r., rozpoczęcie godz. 10:00, przewidywane zakończenie około godz. 14:00,  

 Miejsce: Sala Widowiskowa - sala szachowa Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Grabowo 2, Gdynia. 

 

IV. UCZESTNICY: 
Dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni.  

Turniej A– zawodnicy rocznik 2006 i młodsi  

Turniej B– zawodnicy rocznik 2008 i młodsi  

Turniej C – zawodnicy rocznik 2010 i młodsi  

Turniej D – zawodnicy rocznik 2012 i młodsi  
 

V. SYSTEM ROZGRYWEK:  

 System szwajcarski na dystansie 7 rund  

 Tempo gry: 15 minut na Zawodnika 

 Obowiązują przepisy PZSZACH-szachy szybkie 

 Punktacja pomocnicza (w przypadku równej liczby punktów o kolejności zajętych miejsc decyduje punktacja 
pomocnicza): 

 Metoda Buchholza z potrąceniem skrajnych rezultatów (tzw. średni Buchholz)  

 Metoda Buchholza  

 Progresja 

 Wartościowanie rankingów przeciwników 

 Większa liczba zwycięstw  

 Większa liczba zwycięstw czarnymi 

 

VI. NAGRODY:  

 Nagrody dla zwycięzców 

 Dyplomy dla wszystkich uczestników 

VII. ZASADY UCZESTNICTWA  

 Warunkiem udziału w turnieju jest złożenie do dnia 03.12.2022r. do godziny 13:00 u p. Tomasza Ciesielskiego 

(nauczyciel pracowni szachowej) lub w recepcji MDK prawidłowo wypełnionej “Karty zgłoszenia” wraz z pod-

pisanymi przez rodziców lub opiekunów prawnych zgodami dotyczącymi danych osobowych (załącznik nr 1).   

mailto:biuro@mdk.gdynia.pl


 

 

 

 Brak oryginału, nieprawidłowe wypełnienie lub przesłanie kopii karty zgłoszenia wraz z podpisanymi zgodami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych skutkować będzie dyskwalifikacją uczestnika. 

 Uczestnicy oraz opiekunowie winni posiadać aktualny dokument tożsamości. 

 

VIII. SPRAWY ORGANIZACYJNE  

 Organizator zapewnia sprzęt do gry.  

 Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji w środkach masowego przekazu, folderach, ka-

lendarzach oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o laureatach turnieju, również na stronie internetowej 

placówki oraz innych mediach i telewizji, nie dłużej niż 2 lata, licząc od roku następnego po zakończeniu kon-

kursu lub do momentu wycofania zgody.  

 Uczestnicy turnieju przyjeżdżają na własny koszt. 

 Uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie. 

 Organizator nie zapewnia wyżywienia. 

 Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 Organizator zastrzega, że odpowiedzialność za uczestników podczas turnieju ponoszą opiekunowie. 

 Organizator informuje, że impreza będzie utrwalana, a następnie promowana wszelkimi znanymi metodami. 

W związku z powyższym, rejestracja uczestnika do udziału w turnieju jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody 

na nieodpłatne wykorzystanie przez Młodzieżowy Dom Kultury wizerunku uczestnika, w tym na obrót eg-

zemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi 

aktualnie technikami i metodami nie dłużej niż 2 lata, licząc od roku następnego po zakończeniu konkursu 

lub do momentu wycofania zgody.  

 Wszyscy uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne oraz wyrządzone wobec osób 

trzecich przez uczestników podczas turnieju. 

 Zgłoszenie uczestnictwa w turnieju jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. 

 Do karty zgłoszenia w turnieju należy dołączyć podpisane oświadczenie – załącznik nr 1 do karty.  

 Dane dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Klauzuli Informacyjnej dołączonej do regulaminu.  

 Warunkiem udziału w turnieju jest wyrażenie zgód dotyczących ochrony danych osobowych i udostępniania 

wizerunku, zawartych w karcie zgłoszenia (załączniki 1). 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podawania przyczyn, w szczególności do łączenia 

kategorii wiekowych. 

 Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

 Każdy przebywający na turnieju ma obowiązek przestrzegać zaleceń organizatora, przepisów p/poż. i b.h.p. 

 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach. 

 W kwestiach organizacyjno-regulaminowych należy kontaktować się z p. Tomaszem Ciesielskim tel. 

510739808. 

Koordynator Turnieju  
                    Tomasz Ciesielski         

                    

  



 

 

 

Załącznik nr 1 
Informacje dotyczące przetwarzaniach danych: 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Działając na podstawie art. 13 i art. 14 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 i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) wobec 
uzyskania Państwa danych osobowych, informujemy: 

1. Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, 
i jakimi sposobami, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gdyni przy ul. Grabowo 2, tel.: (58) 698 86 18, e-
mail: biuro@mdk.gdynia.pl. 

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym 
Inspektorem ochrony danych, na adres siedziby administratora lub na adres e-mail: iod.edukacja@gdynia.pl  

3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 
lit. a RODO. 

4. Państwa dane będą przetwarzane w celu organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji Integracyjnego 
Międzykulturowego Mikołajkowego Turnieju Szachowego. Działania wynikają z § 5 ust. 2 pkt 2 litera 
a  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad 
działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad 
odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. poz. 1872 z późn. zm.). 

5. Państwa dane będą przetwarzane w następującym zakresie: 
a. dane osobowe Uczestnika Turnieju (dziecka), takie jak: imię i nazwisko, rok urodzenia, wizerunek; 
b. dane osobowe osoby zgłaszającej – przedstawicieli ustawowych Uczestników, takie jak: imię i nazwisko, nr 

telefonu; 
6. W przypadku podania przez Państwa nr telefonu mogą on zostać wykorzystany przez organizatora do 

kontaktowania się z Uczestnikiem w sprawach związanych z Turniejem. 
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, i bez ich podania 

nie będzie możliwy udział w Turnieju. 
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia celu przetwarzania zgodnie z 

JRWA placówki wynikającym z ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, nie 
dłużej niż 2 lata, licząc od roku następnego po zakończeniu Turnieju lub do momentu wycofania zgody.  

9. Dane osobowe, w tym wizerunek Uczestników, mogą być udostępniane w związku z ogłoszeniem wyników Turnieju 
i rozdania nagród oraz promocji Turnieju na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni oraz na stronach 
internetowych placówki MDK, podczas organizowanych przez dyrektora MDK wydarzeń (np. podanie do publicznej 
wiadomości danych osobowych laureatów, publiczne przedstawienie wizerunku – zdjęcia lub filmu turniejowego) 
oraz na portalach społecznościowych typu YouTube i Facebook. Informujemy, że serwery serwisu YouTube 
i Facebook znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu 
ochrony danych osobowych. 

10. Przetwarzane dane osobowe mogą zostać przekazane m.in. podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe 
w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmiotom, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania 
celów przetwarzania (m.in. obsługa księgowo-finansowa oraz dostawcy rozwiązań technicznych IT, operator 
pocztowy). 

11. Pozyskane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
12. Posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści danych, otrzymywania ich kopii,  ich sprostowania, jeżeli są błędne 

lub nieaktualne, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. 
13. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. 

Stawki 2. 

14. Maja Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.  
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