
Regulamin II Wojewódzkiego Szkolnego Turnieju Szachowego 

organizowanego w ramach Kongresu Edukacji Przyszłości 

  

Cel: 
Promocja sportu szachowego wśród dzieci i młodzieży. 

Popularyzacja gry w szachy jako alternatywa spędzania wolnego czasu. 

 

Organizator: 
Kuratorium Oświaty w Kielcach 

Świętokrzyski Związek Szachowy 

Katolicki Międzyszkolny Klub Szachowy „VICTORIA – KOMPLEXBUD” w Kielcach 

Targi Kielce S.A. 

 

Patronat honorowy: 
Minister Edukacji Narodowej – Dariusz Piontkowski 

Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojtyszek 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski 

 

Uczestnicy: 
Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego. 

 

Termin, miejsce i harmonogram: 
Turniej odbędzie się 23 października 2019 r. w Centrum Kongresowym Targi Kielce, ul. Zakładowa 1. 

Weryfikacja uczestników od godz. 9:00, runda I i kolejne od godz. 10:00. Planowane zakończenie i 

wręczenie nagród – godzina 14.00 

 

System rozgrywek: 

Rywalizacja w odrębnych grupach dziewcząt i chłopców w 3 kategoriach (liczy się klasa a nie rocznik): 

Klasy I-III, klasy IV-VIII, szkoły ponadpodstawowe. 

Oznaczenia grup: 

Klasy I-III chłopcy – grupa 1-C 

Klasy I-III dziewczęta – grupa 1-D 

Klasy IV-VIII chłopcy – grupa 2-C 

Klasy IV-VIII dziewczęta – grupa 2-D 

Szkoły ponadpodstawowe chłopcy – grupa 3-C 

Szkoły ponadpodstawowe dziewczęta – grupa 3-D 

 

Warunki uczestnictwa: 
Zgłoszenia do zawodów dokonują szkoły przesyłając za pomocą elektronicznego formularza, imienne listy 

zawodników z podziałem na poszczególne grupy turniejowe. Termin przesyłania zgłoszeń do 5 

października 2019 r. Formularz jest dostępny pod adresem: https://forms.gle/oAKtGRR3MPW4M31v9 

UWAGA! W przypadku zgłoszenia po tym terminie udział zawodnika możliwy będzie tylko i wyłącznie za 

zgodą sędziego głównego zawodów. 

 

Nagrody: 
Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca w każdej grupie. Dyplomy za miejsca 4-6 w 

każdej grupie. 

 

Sędziowanie: 
Obowiązują przepisy gry FIDE – aktualny Kodeks PZSzach. 

 

Postanowienia końcowe: 
Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. 

Opiekę zawodnikom zapewniają nauczyciele i wychowawcy szkół. Za zdolność startu w zawodach oraz 

ubezpieczenie uczestników odpowiada jednostka delegująca. 



Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów i szkód w mieniu 

powstałych podczas trwania imprezy.  

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie, które ogłoszone zostaną przed 

rozpoczęciem turnieju. 

Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

 

Przetwarzanie danych osobowych 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kuratorium Oświaty w Kielcach, 

Reprezentowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty (al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce). 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla 

ul. Wapiennikowa 2 lok. 4, 25–112 Kielce, e‐mail: iod@czi24.pl 

3. Świętokrzyski Kurator Oświaty przetwarza dane Pana/Pani w celu organizacji II Wojewódzkiego Szkolnego 

Turnieju Szachowego na podstawie Pana/Pani zgody. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 3 Twoje dane będą udostępniane 

Świętokrzyskiemu Związkowi Szachowemu oraz Katolickiemu Międzyszkolnemu Klubowi Szachowemu 

„VICTORIA – KOMPLEXBUD” w Kielcach. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji turnieju jak również przez okres obowiązku 

archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pana/Pani prawo dostępu do swoich danych 

osobowych; prawo do sprostowania swoich danych osobowych; prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych. 

7. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podane przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do wzięcia udziału w turnieju. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane 
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