
 Regulamin Turnieju o Puchar Wójta Gminy Bolesławiec  

1. Organizator  

KSz Hetman Bolesławiec  

2. Cel  

- Rozwój i popularyzacja gry w szachy wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.  

- Doskonalenie umiejętności gry w szachy.  

- Popularyzowanie zawodów szachowych w Gminie Bolesławiec.  

3. Miejsce i termin  

Turniej odbędzie się w domu ludowym w Bożejowicach dnia 25/09/2022r.  

Rozpoczęcie turnieju- godz. 11:00.  

Po zakończonym turnieju ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.  

4. System rozgrywek  

Rozgrywka będzie prowadzona systemem szwajcarskim tempem 15 minut na każdego z 

zawodników. W zależności od ilości zawodników przystępujących do turnieju 

przeprowadzonych będzie 5 bądź 7 rund.  

5. Uczestnictwo  

Turniej przeznaczony jest dla osób nie posiadających kategorii szachowej. Maksymalna ilość 

zawodników wynosić będzie 24 osoby przy czym minimum 50% miejsc przeznaczonych jest 

dla mieszkańców Gminy Bolesławiec. O uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

W przypadku mniejszej ilości uczestników z Gminy Bolesławiec w ich miejsce będą 

dobierane kolejne osoby według zgłoszeń. Karty zgłoszeniowe będą dostępne do pobrania na 

klubowym facebooku stronie GOKiS-u z siedzibą w Kruszynie oraz stronie Urzędu Gminy 

Bolesławiec.  

6. Zgłoszenia  

Do dnia 23.09.2022 r. na adres mailowy: biuro@hetmanboleslawiec.pl 

7. Koszty uczestnictwa  

Udział w turnieju jest bezpłatny.  

8. Postanowienia końcowe  

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz dokonywania 

w nim ew. zmian.  

9. Postanowienia końcowe:  

Podpisując Kartę Zgłoszenia uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych wizerunkowych przez Klub Szachowy Hetman Bolesławiec jako Administratora 

danych osobowych, w celu realizacji Turnieju Szachowego o Puchar Wójta Gminy 



Bolesławiec przez rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego za pomocą zdjęć w formie 

cyfrowej i drukowanej i ich publikację w formie drukowanej i/lub elektronicznej na stronie 

internetowej www.gokis.boleslawiec.org oraz na fanpage na facebooku należących do 

Administratora oraz fanpage na facebooku należących do Gminy Bolesławiec. Podstawa 

prawna art.6 ust.1 lit. a RODO. Dane przekazane dobrowolnie z prawem do wglądu, 

uzupełnienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia oraz 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych jest niezbędne do wzięcia 

udziału w w/w Turnieju.  

Podpisując Kartę Zgłoszenia uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia 

umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Organizator nie 

zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub 

szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w 

imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.  

Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu 

turnieju oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu.  

We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator Turnieju o 

Puchar Wójta Gminy Bolesławiec, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja 

Regulaminu.  

Zgłoszenie udziału w Turnieju o Puchar Wójta Gminy Bolesławiec jest równoznaczne 

z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.  

Informacje dotyczące organizacji Turnieju o Puchar Wójta Gminy Bolesławiec można 

uzyskać pisząc na adres: biuro@hetmanboleslawiec.pl 


