
 
LISTOPADOWY TURNIEJ SZACHOWY 
RZESZÓW 20.11.2021 r.  
10:00 – 15:00 
 

REGULAMIN 

 
I. Postanowienia ogólne:  

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Listopadowym Turnieju Szachowym 

organizowanym przez Rzeszowski Dom Kultury i Dyrektora Turnieju Pana Romana Wąsika. 

2. Partnerem Turnieju jest Rzeszowski Klub Szachowy. 

3. Listopadowy Turniej Szachowy ma na celu popularyzację szachów w środowisku 

rzeszowskim, wymianę między Uczestnikami doświadczeń szachowych oraz wyłonienie 

najlepszych szachistów. 

4. Rozgrywki odbędą się 20 listopada 2021 roku w godzinach 10:00 – 15:00 w Rzeszowskim 

Domu Kultury filia Krynicka przy ul. Krynickiej 1. 

5. Sędzia Główny turnieju to FIDE- Arbiter Roman Wąsik. 

 
II. Warunki uczestnictwa w Turnieju:  

 

1. W Turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni, którzy w terminie do 18 listopada 2021 r. 

zgłoszą się do udziału poprzez stronę internetową www.chessarbiter.com, e-mailem: 

wasikroman21@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 792 183 588. Zgłoszenia 

telefoniczne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00.  

2. W dniu Turnieju Uczestnik/Rodzic/opiekun prawny wypełnia kartę zgłoszenia w której 

deklaruje, że wedle swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 

oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

3. Organizator ma prawo zbierać od Uczestników wydarzenia dane osobowe i kontaktowe, 

celem kontaktu z Uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu i ułatwienia służbom 

sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała 

udział w wydarzeniu. Organizator przechowuje pozyskane dane przez okres dwóch tygodni. 

4. Uczestnicy powinni przybyć na miejsce wydarzenia z odpowiednim wyprzedzeniem celem 

zebrania przez Organizatora danych osobowych i oświadczeń, o których mowa w niniejszym 

Regulaminie przed wejściem na imprezę. 

5. Przy wejściu i wyjściu na teren wydarzenia Uczestnicy mają obowiązek ustawienia się  

w kolejce z zachowaniem dystansu 2 metrów. 

6. Uczestnicy mają obowiązek dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren wydarzenia. 

7. Uczestnicy mają obowiązek zachowania dystansu pomiędzy innymi Uczestnikami 

wynoszącego co najmniej 1,5 metra. 

8. W razie rezygnacji z udziału w rozgrywkach Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie 

poinformować o tym fakcie Organizatora.  

9. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

10. Złożenie telefonicznego zgłoszenia oraz późniejsze wypełnienie Karty Uczestnika wydarzenia 

jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych, 

dla celów organizacji Turnieju.  



11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Turnieju z przyczyn od niego niezależnych. 

 

III. System rozgrywek: 

 
1. System szwajcarski na dystansie 8 rund – 15 minut na rozegranie partii dla każdego 

Zawodnika. 

2. Jedna grupa rozgrywek. 

 

IV. Nagrody:  
 

1. Każdy Gracz, który zdobędzie punkt w Turnieju wpisze się na listę klasyfikacji generalnej 

turnieju. 

2. Ośmiu najwyżej sklasyfikowanych Uczestników otrzyma dyplomy, natomiast Graczom 

zajmującym trzy pierwsze miejsca zostaną wręczone pamiątkowe puchary. 

 

V. Postanowienia końcowe: 

 

1. Każdy Uczestnik Turnieju  zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu na sali gry. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie Uczestników. 

3. Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, szkoleniowcy i opiekunowie                    

z klubów. 

4. Prawo interpretacji przepisów gry należy do Sędziego Głównego, a Regulaminu do 

Organizatora. 

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, skradzione i pozostawione przez 

Uczestników w czasie trwania Turnieju, oraz zniszczenia rzeczy należących do Uczestników 

dokonanych przez innych Uczestników. 

6. Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne podczas trwania zawodów. 

7. Zgłoszenie uczestnictwa w Turnieju równoznaczne jest z uznaniem warunków Regulaminu 

oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie 

danych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018r. poz. 1000) zastępującą dotychczasową Ustawę 

z dnia 29 sierpnia 1997r. (Rz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883). 

8. Uczestnik biorąc udział w Turnieju wyraża zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne prawa 

wielokrotnego wykorzystywania zdjęć ze swoim wizerunkiem. Zgoda obejmuje 

wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego 

medium, wyłącznie w celu informacji i promocji Listopadowego Turnieju Szachowego. 

9.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.  

10.  Zgłaszając swój udział w Turnieju Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym 

Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.  

11.  Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

 
 

 
 


