
Regulamin Miniturnieju Szachowego 

o Puchar Wójta Gminy Grodziec 

Grodziec, 5 lutego 2020 r. 

 

I. ORGANIZATOR TURNIEJU  

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec 

ul. Targowa 2A, 62-580 Grodziec 

63 248 50 49 

 

II. CEL 

● popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci i młodzież biorących udział w Biblioferiach 2020 

● podnoszenie umiejętności gry w szachy 

● rozwijanie zdolności i umiejętności myślenia twórczego, przestrzegania zasad i reguł oraz 

radzenia sobie z wygraną i porażką 

● kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez sportową rywalizację 

● zagospodarowanie czasu wolnego 

● wyłonienie mistrza rozgrywek. 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

Turniej odbędzie się 05.02.2020 r. od godz. 10:00 w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy 

Grodziec, ul. Targowa 2a, 62-580 Grodziec. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Turniej  skierowany jest dzieci w wieku 6-12 lat biorących udział w Biblioferiach. Chętni proszeni 

są o zgłaszanie się telefonicznie  63 248 50 49 lub osobiście w siedzibie Biblioteki.  

(dane zawodników: imię i nazwisko + rok urodzenia + kontakt telefoniczny do zgłaszającego) 

Termin zgłoszeń do 31.01.2020 r. 

 

V. SYSTEM I TEMPO GRY  

System turnieju uzależniony od ilości zgłoszonych uczestników. 

 

VI. NAGRODY 

• najlepszy zawodnik zostanie nagrodzony - Pucharem ufundowanym przez Wójta Gminy 

Grodziec; 

• pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale oraz dyplomy. 



 

VII. USTALENIA KOŃCOWE 

• Sprzęt do gry zapewniają Organizatorzy. 

• Osoby biorące udział w turnieju przyjeżdżają na własny koszt. 

• Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w powyższym regulaminie. 

• Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia główny 

turnieju, którego decyzje są ostateczne. 

• Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.bibliotekagrodziec.pl 

 

VIII. WZIĘCIE UDZIAŁU MINITURNIEJU JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ 

NINIEJSZEGO REGULAMINU ORAZ: 

1. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału osoby 

niepełnoletniej w Miniturnieju Szachowym o Puchar Wójta Gminy Grodziec na zasadach 

określonych w Regulaminie.  

2. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na umieszczenie danych 

osobowych uczestnika w bazie danych organizatorów oraz przetwarzanie ich, zgodnie  

z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 

1000) w celu przeprowadzenia Miniturnieju. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela 

ustawowego na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej. 

3. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na wykonywanie zdjęć 

zawierających wizerunek dziecka - uczestnika Miniturnieju Szachowego o Puchar Wójta 

Gminy Grodziec zarejestrowanych w czasie trwania turnieju oraz wyrażeniem zgody 

rodziców/przedstawiciela ustawowego na umieszczanie i publikowanie tychże zdjęć na 

stronach internetowych organizatorów. 

 

 

 

http://www.bibliotekagrodziec.pl/

