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REGULAMIN 

XVIII Turniej Szachowy im. Władysława Brissa 

o tytuł  Mistrza Osiedla Złote łany  /  edycja 2021  

 

Organizator: Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Złote Łany” w Bielsku-Białej, 

Współorganizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Wydział Sportu i Edukacji.  

 

1. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK 

 

1. 17 kwietnia 2021r (sobota) godzina 10.00 

2. Zawody zostaną rozegrane na serwerze www.chess.com 

http://chess.com/club/sck-best-bielsko-biala 

 

3. CEL TURNIEJU: 

 

1. Popularyzacja gry w szachy wśród mieszkańców osiedla Złote Łany. 

 

4. SYSTEM ROZGRYWEK: 

 

1. 7 rund systemem szwajcarskim, temto gry 5’ + 5” (5 minut plus 5 sekund dodawanego 

czasu)  

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

1. Turniej jest otwarty dla wszystkich sympatyków Królewskiej Gry. Zawodnicy, którzy zarejestrują 

się na platformie na platformie Chess.com i zostaną członkami klubu SCK BEST Bielsko-Biała. 

2. Przy rejestracji w klubie, należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia i informację czy jest się 

mieszańcem osiedla Złote łany. Informacje te mają wpływ na przyznanie nagród i są niezbędne 

do zaakceptowania, jako członka Klubu. 

3. Rejestracja darmowego konta: http://www.chess.com/register 

4. Link do turnieju zostanie udostępniony na stronie klubowe 2 dni przed turniejem, a rejestracja do 

turnieju zostanie udostępniona godzinę przed rozpoczęciem turnieju. 
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6. WPISOWE: 

 

1. Udział w turnieju jest bezpłatny – Organizator nie przewiduje pobierania opłaty startowej. 

 

7. NAGRODY: 

 

1. Puchar dla najlepszego zawodnika w klasyfikacjach: 

a. klasyfikacja generalna. 

b. zawodnik Osiedla Złote Łany. 

2.  Medale w klasyfikacjach: 

a. Klasyfikacja generalna, 

b. Juniorzy do lat 10, 

c. Juniorzy do lat 18, 

d. Kobieta, 

e. Seniorzy powyżej 60 r. ż. 

f. Zawodnik z osiedla Złote łany. 

3. Kady zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w turnieju. Medale zostaną rozdane 

w późniejszym czasie, pod warunkiem uczestnictwa co najmniej 3 osób w danej kategorii. 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 

1. Ostatecznie wyniki zostaną podane po weryfikacji Anty-Cheatingowej. Zawodnicy 

uczestniczący w Turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad fair-play i deklarują brak 

pomocy osób trzecich oraz korzystania z silników komputerowych. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ew. występujące problemy techniczne. 

3. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora. 

 

9. SPRAWY SPORNE ROZSTRZYGA ORGANIZATOR W POROZUMIENIU Z 

SĘDZIĄ. 



 3 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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), informuję, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem 

Pani/Pana (dziecka) w XVIII Turnieju Szachowym im. Władysława Brissa o tytuł mistrza 

osiedla Złote Łany. organizowanym przez Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Jutrzenki 18. 

 

1. Wyznaczono Inspektora ochrony danych osobowych. Jest to osoba, z którą może się 

Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych w następujący sposób: 

• poprzez e-mail: iodo@sm-zlotelany.pl 

• telefonicznie:  (33) 499 08 32 

2. Pani/Pana dane (dane dziecka) będą przetwarzane w celu: 

• organizacji XVIII Turnieju Szachowym im. Władysława Brissa o tytuł mistrza 

osiedla Złote Łany, 

• publicznego powiadomienia o wynikach oraz ich zamieszczenia na stronie 

internetowej placówki www.sckbest.pl oraz stronie internetowej turnieju 

www.szachy.sckbest.pl. 

na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO, mówiący o udzielonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie 

danych osobowych, 

3. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody 

jednak nie dłużej, niż do upływu terminów przedawnienia roszczeń wskazanych 

w przepisach prawa, 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych 

spowoduje jednak brak możliwości uczestniczenia w Turnieju organizowanym 

w Spółdzielczym Centrum Kultury Best. 

5. Dane nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania wobec Państwa 

decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.  

6. Dostęp do podanych danych osobowych otrzymają upoważnieni pracownicy 

Administratora.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do 
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przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych 

danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie 

dobrowolnych danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana 

zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia 

RODO, którym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


