XX Ogólnopolski Memoriał Szachowy
im. Stanisława Szymańskiego
I ORGANIZATORZY:
1. Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie
2. Urząd Miasta Chorzów

II CEL ZAWODÓW:
1. Popularyzacja „królewskiej gry” w Chorzowie i wyłonienie najlepszych szachistów.
2. Umożliwienie kontaktu młodym chorzowskim szachistom z czołowymi zawodnikami.
3. Uczczenie pamięci Stanisława Szymańskiego uznanego działacza, sędziego szachowego,
wychowawcy młodzieży, założyciela i kierownika Sekcji Szachowej „Kościuszkowiec”
oraz instruktora Młodzieżowego Domu Kultury.

III TERMIN I MIEJSCE GRY:
1. Rozpoczęcie turnieju 23.01.2022 o godzinie 10.00
2. Chorzów, ul. Lompy 13 - sala widowiskowa Młodzieżowego Domu Kultury

IV OPEN A - turniej dla wszystkich
1.
2.
3.
4.

System rozgrywek - 9 rund, tempo gry 10 minut + 5 sekund na ruch
Nagroda główna gwarantowana - I miejsce 300 zł + puchar
Szczegółowa lista nagród podana będzie w trakcie rozgrywek
Przewidziane są nagrody z podziałem na wiek oraz na ranking

V OPEN B - turniej dla dzieci do lat 10 (2012 i młodsi)
1. System rozgrywek - 9 rund, tempo gry 10 minut dla zawodnika
2. Nagrody – I miejsce – puchar + nagroda rzeczowa, II i III miejsce – nagroda rzeczowa;
upominki dla najmłodszego uczestnika

VI WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Zgłoszenia należy dokonać do 20.01.2022 na stronie ChessArbiter. W przypadku problemu
ze zgłoszeniem poprzez stronę ChessArbiter, zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem
formularza kontaktowego na stronie www.mdkchorzow.pl (zakładka “kontakt” -niezbędne
dane przy zgłoszeniu - imię/nazwisko/rocznik/klub lub miejscowość)
2. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Potwierdzenie zgłoszenia i opłacenie wpisowego 23.01.2022 do godziny 9.30
4. Przestrzeganie procedur dotyczących bezpiecznej organizacji zajęć, pracy i przebywania na
terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Chorzowie w okresie zagrożenia epidemicznego
oraz wypisanie stosownego oświadczenia stanowiącego załącznik do procedur (dokumenty
dostępne na stronie www.mdkchorzow.pl (w zakładce dla rodzica/do pobrania) oraz na miejscu
w placówce.

VII WPISOWE:
1.
2.
3.
4.

Seniorzy - 30 zł
Juniorzy do lat 16 (2006 i młodsi) - 20 zł
Dzieci biorące udział w Turnieju B - 20 zł
Członkowie koła szachowego przy MDK Chorzów - 10 zł

VIII UWAGI KOŃCOWE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.
2. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Potwierdzeniem przyjęcia zawodnika do turnieju jest umieszczenie jego nazwiska na liście
startowej turnieju. Zgłoszenie zawodnika do turnieju jest jednoznaczne z potwierdzeniem
zapoznania się z regulaminem oraz klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych
osobowych oraz przestrzeganiem procedur dotyczących bezpiecznej organizacji zajęć,
pracy i przebywania na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Chorzowie w okresie
zagrożenia epidemicznego.
4. Nagrody nie są łączone, można otrzymać tylko jedną - wyższą.
5. Dodatkowe informacje: 32-241-31-80 lub sekretariat@mdkchorzow.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”)
informuję Panią/Pana, że:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

administratorem zbieranych danych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Józefa Lompy 13;
z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: biuro@bitprotect.pl;
celami przetwarzania danych są: organizacja i przeprowadzenie wydarzenia, rozliczenie wydarzenia i przyznanych nagród, publikacja
wyników, promocja MDK oraz archiwizowanie wydarzeń MDK ;
podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i / lub art. 9 ust 2 lit. a) RODO;
dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż wskazane w zgodzie, chyba że będą uprawnione na mocy przepisów prawa;
dane będą przechowywane do momentu zrealizowania celów wydarzenia, a następnie przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
podanie danych identyfikacyjnych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie; zgoda na publikację
wyników konkursu/turnieju oraz wizerunku jest dobrowolna i nie jest uzależnione od niej wzięcie udziału w konkursie/turnieju;
zgodę można wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem; formularz i sposób wycofania zgody zostały określone w regulaminie;
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz – z uwzględnieniem przepisów – prawa do sprostowania danych, ich
usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do wniesienia sprzeciwu;
przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa Pani/Pan, że
przetwarzanie narusza powyższe prawa lub RODO;
w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

