
Regulamin Otwartego Turnieju Szachowego 

o Puchar Rektora PWSZ w Chełmie 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§1 

1. Organizatorem Turnieju jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie – Koło 

Naukowe PWSZ TV, ul. Pocztowa 54 w Chełmie.  

2. Konkurs organizowany jest pod patronatem Jego Magnificencji Rektora PWSZ w Chełmie, 

prof. nadzw. dra hab. inż. Arkadiusza Tofila. 

 

§2 

Celem Turnieju jest: 

1) popularyzacja gry w szachy wśród młodzieży akademickiej, 

2) promowanie talentów szachowych w różnych kategoriach wiekowych, 

3) promocja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. 

 

 

WARUNKI i PRZEBIEG TURNIEJU  

 

§3 

Turniej  rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund i tempie gry 2x15 

minut na partię. Obowiązują przepisy FIDE. 

 

§4 

Termin Turnieju: 04.06.2018 r. godz.10:00. 

 

§5 

 

Miejsce Turnieju: budynek C PWSZ w Chełmie przy ul. Pocztowej 54, 22-100 Chełm. 

 

§6 

1. Liczba miejsc ograniczona jest do 50 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. 

2. Zgłoszeń należy dokonywać zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego 

Regulaminu. 

 

§7 

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w następujących grupach wiekowych: 

- do lat 10, 

- do lat 12, 

- do lat 18, 

- seniorzy, 

- osobna klasyfikacja studentów. 

 

 

 

§8 

Zgłoszenia na ChessArbiter przyjmowane są do 03.06.2018 r. i w dniu zawodów do godz. 9:45. 



 

§9 

1. Nagrodami są statuetki za miejsca I-III w każdej grupie klasyfikacyjnej oraz dyplomy 

za miejsca I-VI.  

2. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu zawodów. 

 

§10 

Sędzią turnieju jest Edward Chowra tel. 664-804-983, e-mail: edwardchowra@gmail.com. 

 

§11 

Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

§12 

1. Administratorem danych osobowych uczestników turnieju, jest Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Chełmie z siedzibą przy ul. Pocztowej 54, 22-100 Chełm, jako organizator 

konkursu. Adres e-mail: rektorat@pwsz.chelm.pl, tel. (082) 565 88 95. 

2. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie funkcjonuje Inspektor Ochrony 

Danych, nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pwszchelm.edu.pl,   tel. 665 170 003 

lub pod adresem Inspektor Ochrony Danych ul. Pocztowa 54,  22-100 Chełm. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody uczestnika Turnieju.  

4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie przetwarza dane osobowe w celach 

zorganizowania i przeprowadzenia Turnieju, udostępnienia informacji o wynikach Turnieju, 

przyznania nagród i dyplomów, a także w celach marketingowych i archiwalnych.  

5. Podanie danych osobowych przez uczestnika Turnieju jest dobrowolne, ale niezbędne do 

udziału w Turnieju. 

6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  wskazanych 

wyżej celów. 

7. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim z  wyjątkiem przypadków przewidzianych 

przepisami prawa lub w przypadku, gdy Uczelnia powierzy podmiotom trzecim przetwarzanie 

tych danych.  

8. Uczestnikom Turnieju przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania 

sprostowania swoich danych, prawo żądania usunięcia swoich danych, ograniczenia 

przetwarzania  swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych,  prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia w każdym 

momencie zgody na ich przetwarzanie. 

9. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. 

10. Uczestnikowi Turnieju  przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. 

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

profilowaniu. 

                                                  
  

 

 

 

mailto:rektorat@pwsz.chelm.pl


POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§13 

 

Zastrzega się możliwość zmiany Regulaminu Turnieju w każdym czasie, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Turnieju. 

 

 

§14 

Organizator konkursu ma prawo rozstrzygnięcia sporów powstałych w trakcie Turnieju oraz 

wykładni i interpretacji Regulaminu przy jego stosowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formularz zgłoszeniowy 
Otwartego Turnieju Szachowego o Puchar Rektora PWSZ w Chełmie 

 

Federacja:…………………………………………………………………………………………… 
Województwo:…………………………………………………………………………………… 
Nazwisko i Imię:…………………………………………………………………………………. 
Kategoria:…………………………………………………………………………………………... 
Klub (miasto):…………………………………………………………………………………….. 
Wiek:…………………………………………………………………………………………………. 
ID FIDE (opcjonalnie):……………………………………………………………................... 
 
 
 
 

Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Otwartego Turnieju Szachoweg o Puchar Rektora 

PWSZ  w Chełmie  oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PWSZ w Chełmie moich danych 

osobowych/ danych mojego dziecka/wychowanka, zawartych w formularzu zgłoszeniowych, w zakresie 

prowadzenia i realizacji Turnieju, a także w celach  udostępnienia informacji o wynikach Turnieju, 

przyznania nagród i dyplomów, a także w celach marketingowych i archiwalnych.  

           Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska/ mojego 

dziecka/wychowanka, w związku z udziałem w Turnieju. 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych jest 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie z siedzibą przy ul. Pocztowej 54 w Chełmie                

oraz że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych/danych osobowych mojego 

dziecka/wychowanka, prawo żądania sprostowania  danych, prawo żądania usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania  danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych,  prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia w każdym momencie 

zgody na ich przetwarzanie. 

 

 Ponadto wyrażam zgodę, zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.), na nieodpłatne wykorzystanie mojego 

wizerunku/ wizerunku mojego dziecka/wychowanka, którego jestem prawnym opiekunem,                                

w szczególności w przypadku wyłonienia go jako laureata konkursu. Niniejsza zgoda dotyczy 

w szczególności wykorzystania wizerunku, w tym w  publikacjach, na stronie internetowej PWSZ 

w Chełmie. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych PWSZ w Chełmie, 

pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby, której zgoda dotyczy. Niniejsza zgoda nie 

jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

  

…………………..………………………………….. 

PODPIS UCZESNIKA 

 

 
Wyrażam zgodę: 

…………………………………………..………………………………….. 
                                                          DATA I PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO  

                                                                         (dot. uczestników poniżej 18 roku życia) 

 


