
 

 

REGULAMIN VII MEMORIAŁU SZACHOWEGO 

IM. RYSZARDA SEMENIUKA 
 

 

1. Organizatorzy: Wójt i Rada Gminy Wojsławice, Gminne Centrum Kultury Sportu  

i Turystyki w Wojsławicach. 

2. Cele turnieju: popularyzacja w środowisku gminnym i powiatowym szachów jako 

dyscypliny rozwijającej umysł, promowanie pożytecznego, antyalkoholowego sposobu 

spędzania czasu w atmosferze sportowej rywalizacji. 

3. Termin i miejsce:  15 stycznia 2023 r. godz. 10.00 w Ośrodku Kultury i Tradycji 

Pożarnictwa w Wojsławicach-Kolonii (Remiza OSP), Wojsławice-Kolonia 1C. 

4. Uczestnicy: Turniej jest otwarty dla wszystkich uczestników którzy wyrażą chęć udziału  

i dokonają odpowiedniego zgłoszenia.  

5. System rozgrywek i tempo gry:  Turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim na 

dystansie 9 rund z tempem 10 minut dla zawodnika na partię.  

6. Turniej indywidualny z klasyfikacją w kategoriach: juniorzy do lat 12, juniorzy do lat 18 

oraz seniorzy.  

7. Nagrody: Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy, a najlepsi 

zawodnicy w poszczególnych kategoriach indywidualnych otrzymają puchary i dyplomy. 

8. Warunki uczestnictwa: 

a) udział w turnieju jest jednoznaczny z oświadczeniem uczestnika, iż nie jest 

zakażony wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa w kwarantannie ani izolacji 

domowej oraz w ostatnich dniach nie miał kontaktu z osobą zakażoną. 

b) organizator nie zapewnia uczestnikom turnieju ubezpieczenia NNW, 

c) osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia organizatorowi 

oświadczenia, o wyrażeniu zgody na ich uczestnictwo w turnieju, podpisane 

przez rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia do pobrania na 

stronie internetowej kulturawojslawice.com 

9. Zapisy: Zapisy trwają do 13 stycznia 2022 r. pod numerem telefonu 82 566 91 53, 

mailowo: wojslaw-gci@wojslawice.com oraz osobiście w Domu Kultury w Wojsławicach.  

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIŁOŚNIKÓW KRÓLEWSKIEJ GRY!!! 

mailto:wojslaw-gci@wojslawice.com


 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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, informujemy, że: 
 
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w 

Wojsławicach 22-120 Wojsławice, ul. Rynek 20A, tel. 82 566 91 53, e-mail: wojslaw-gci@wojslawice.com  
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszyst-

kich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: adam.wal-

czuk@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ujawnienia imienia i nazwiska oraz upublicznienia wizerunku 
Państwa dziecka w związku z promowaniem działalności Centrum, tj. : konkursów, spotkań, warsztatów, 
zajęć..  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażona przez Pań-
stwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, o którym mowa 
w pkt. 3, lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do 
danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego 
prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na rozpowszechnianie wizerunku poprzez jego publikację na 
portalu społeczniościowym Facebook, dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do 
Stanów Zjednoczonych (USA) na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO zgodnie z którym"W razie braku 
decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 lub braku odpowiednich 
zabezpieczeń określonych w art. 46, w tym wiążących reguł korporacyjnych, jednorazowe lub wielokrotne 
przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej mogą nastąpić 
wyłącznie pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, poinformowana o ewentualnym ryzyku, z którymi 
– ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich 
zabezpieczeń – może się dla niej wiązać proponowane przekazanie, wyraźnie wyraziła na nie zgodę”. 
Informujemy jednocześnie, iż w/w państwo trzecie (tj. USA) nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony 
danych. 

 


