UCZESTNIK
Gmina
Imię i nazwisko uczestnika:
Nr telefonu do uczestnika /
opiekuna uczestnika
Data urodzenia
urodzeni w 2005 r. i młodsi,
urodzeni w 2001 r. i młodsi,

Kategoriach wiekowa:
urodzeni w 1999 r. i młodsi ,
OPEN (dowolny wiek).

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany

………………..…………..………… uczestnik XVIII MISTRZOSTW POWIATU
GDAŃSKIEGO W SZACHACH oświadczam, że






akceptuję zasady rozgrywania mistrzostw oraz zgadzam się z zapisami regulaminu i
warunkami uczestnictwa,
biorę udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność i ponoszę odpowiedzialność cywilną
i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie,
przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych,
swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu
zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy kompletnie oraz zgodnie z prawdą,
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją
zawodów (zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr
133 poz. 883).

…………………………………..……………………..
czytelny podpis uczestnika pełnoletniego
/ opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach uczestnictwa w wydarzeniu.

………………………………..
(data, podpis)
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach
Wielkich (ul. Osadników Wojskowych 41, 83 – 020 Cedry Wielkie).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promocyjnym.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają
dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych.
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych
osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w wydarzeniu.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych.
________________________
podpis

1.

CELE
1.1. Wyłonienie Mistrzów Powiatu Gdańskiego w Szachach.
1.2. Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego na terenie Powiatu Gdańskiego.

2. ORGANIZATORZY MISTRZOSTW :
2.1. Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim.
2.2. Gmina Cedry Wielkie.
2.3. Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.
2.4. Szkoła Podstawowa w Cedrach Małych.
2.5. Powiatowa Rada ds. sportu i rekreacji.
3. MIEJSCE I TERMIN rozgrywek
Szkoła Podstawowa w Cedrach Małych, ul. Żuławska 58, 83-020 Cedry Małe.
Mistrzostwa odbędą się 08.12.2018 r. od godz. 10.00.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
4.1. Każda z gmin lub miasto z Powiatu Gdańskiego objętych rozgrywkami może zgłosić po dwóch
zawodników i dwie zawodniczki w następujących kategoriach wiekowych:
4.1.1. urodzeni w 2005 r. i młodsi,
4.1.2. urodzeni w 2001 r. i młodsi,
4.1.3. urodzeni w 1999 r. i młodsi,
4.1.4. open (dowolny wiek).
4.2. Każda osoba z danej drużyny– przedstawiciele Gmin objętych rozgrywkami startuje na własną
odpowiedzialność.
4.3. Organizator zapewnia kadrę, obsługę i sprzęt niezbędny do realizacji rozgrywek.
5. SYSTEM ROZGRYWEK:
5.1. Kołowy w poszczególnych grupach wiekowych (8 grup). Klasyfikacja zespołowa zostanie
ustalona na podstawie wyników indywidualnych wszystkich reprezentantów Gminy lub Miasta.
5.2. Tempo gry: 15 min na zawodnika
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
6.1. W trakcie zawodów obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego, niniejszego regulaminu oraz
ustalenia zawarte w komunikatach organizacyjnych.
6.2. Wszyscy zawodnicy startując w rozgrywkach wyrażają zgodę na bezpłatną publikację
ich wizerunku (w tym zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady) oraz wyników i danych osobowych
w relacjach z rozgrywek zamieszczonych w mediach oraz w reklamach, materiałach
promocyjnych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.
6.3. Wszyscy zawodnicy startując w rozgrywkach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych do celów związanych z realizacją mistrzostw oraz do celów marketingowych
Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.
6.4. Rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących punktacji należy do Organizatora.
6.5. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.

6.6.
6.7.
6.8.

Przepisy regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną przedstawione uczestnikom przed
startem w dniu rozgrywek.
Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatora.
Każdy uczestnik XVIII MISTRZOSTW POWIATU GDAŃSKIEGO W SZACHACH oświadcza, że:
6.8.1. akceptuje zasady rozgrywania i zabezpieczania rozgrywek oraz zgadza się z zapisami
regulaminu i warunkami uczestnictwa,
6.8.2. bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność
cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie,
6.8.3. przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych.

