
VIII OGÓLNOPOLSKI
TURNIEJ SZACHOWY

“KRÓLEWSKA GRA I JA”

ORGANIZATOR: 
OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W ANDRYCHOWIE
UL.METALOWCÓW 10 34-120 ANDRYCHÓW
www.ognisko.andrychow.eu  e-mail:ognisko@andrychow.eu

PATRONAT HONOROWY:

TOMASZ ¯AK
BURMISTRZ ANDRYCHOWA

BEATA SMOLEC
W-CE STAROSTA WADOWICKI

PATRONAT MEDIALNY: 

ANDRYCHÓW 2023



ORGANIZATOR: 
OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W ANDRYCHOWIE

WSPÓ£ORGANIZACJA:
RADA RODZICÓW OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W ANDRYCHOWIE

PATRONAT HONOROWY:
BEATA SMOLEC - W-CE STAROSTA WADOWICKI
TOMASZ ¯AK - BURMISTRZ ANDRYCHOWA

PATRONAT MEDIALNY:
NOWINY ANDRYCHOWSKIE
RADIO ANDRYCHÓW

CELE TURNIEJU:
- POPULARYZACJA SPORTU SZACHOWEGO W ANDRYCHOWIE
- PROMOCJA MIASTA ANDRYCHÓW
- WYMIANA DOŒWIADCZEÑ SPORTOWYCH

MIEJSCE I TERMIN:
- 19 MARCA 2023
- ROZPOCZÊCIE TURNIEJU - GODZ. 10.00
- OBOWI¥ZKOWA ODPRAWA ZAWODNIKÓW: 9.00 - 9.45
- MIEJSKI DOM KULTURY W ANDRYCHOWIE UL.SZEWSKA 7 

ZG£OSZENIA:
- zg³oszenia do turnieju do 15 marca 2023 roku,
- w zg³oszeniu nale¿y podaæ: imiê i nazwisko, datê urodzenia, klub deleguj¹cy, ewentualnie
posiadan¹ kategoriê szachow¹,
- zg³oszenia prosimy przesy³aæ na adres e-mail: ognisko@andrychow.eu lub zg³aszaæ na stronie
www.chessarbiter.com/turnieje.php,(turnieje/marzec)
- potwierdzenie zg³oszenia w dniu zawodów do godziny 9.40,
- przewidziane zakoñczenie turnieju 14.30 - 15.00.

WPISOWE DO TURNIEJU: 30 z³
uczestnicy zajêæ w OPP w Andrychowie - 20 z³

SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:
- turniej indywidualny - system szwajcarski,
- 7-rundowy w grupach wiekowych,
- grupa A OPEN,
- grupa B (dziewczyny i ch³opcy) - rocznik 2007 i m³odsi (do lat 16),
- grupa C (dziewczyny i ch³opcy) - rocznik 2011 i m³odsi (do lat 12),
- grupa D (dziewczyny i ch³opcy) - rocznik 2014 i m³odsi (do lat 9),
- tempo gry: 15 minut na partiê dla ka¿dego zawodnika.

NAGRODY:
- we wszystkich grupach - I - III miejsce - puchar oraz nagroda rzeczowa, 
                                      IV-V miejsce - nagroda rzeczowa
- w grupie najm³odszej ka¿dy otrzymuje medal oraz przewidziano nagrodê dla najm³odszego
 uczestnika.

POSTANOWIENIE KOÑCOWE:
- W TURNIEJU OBOWI¥ZUJ¥ PRZEPISY KODEKSU SZACHOWEGO PZSZACH 
KOJARZENIA KOMPUTEROWE,
- ZA OPIEKÊ I UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW W TRAKCIE ZAWODÓW 
ODPOWIADA KLUB DELEGUJ¥CY ZAWODNIKA, OPIEKUN LUB RODZIC,
- NA SALI OBOWI¥ZUJE CISZA, ZASADY DOBREGO ZACHOWANIA ORAZ 
ZAKAZ U¯YWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH,
- W TRAKCIE ZAWODÓW CZYNNA BÊDZIE KAWIARENKA,
- ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJ¥ SOBIE PRAWO OSTATECZNEJ INTERPRETACJI
NINIEJSZEGO REGULAMINU.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z artyku³em13 ust.1 i ust.2 rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO), informujemy, i¿:
1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie
(dalej “OPP”) z siedzib¹ w Andrychowie, ul.Metalowców 10 kod pocztowy: 34-120 Andrychów,
adres e-mail:ognisko@andrychow.eu, tel. 33 432 27 60.
2.W sprawie swoich danych osobowych ka¿da osoba mo¿e kontaktowaæ siê z naszym inspektorem
 ochrony danych w nastêpuj¹cy sposób: przesy³aj¹c e-mail na adres: jodognisko@andrychow.eu lub 
listownie na adres OPP.
3. Przetwarzanie zebranych danych osobowych odbywa siê na podstawie art. 6 ust 1 lit e RODO tj. 
przetwarzanie jest niezbêdne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 
w ramach sprawowania w³adzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji, ewaluacji i promocji VIII Ogólnopolskiego
Turnieju Szachowego “Królewska gra i ja”.
5. Odbiorc¹ danych osobowych bêd¹ podmioty wspó³pracuj¹c w ramach obs³ugi Turnieju.
6. Administrator przetwarza zebrane dane przez okres nie d³u¿szy ni¿ jest to konieczne do realizacji
ewaluacji i promocji Konkursu. Okresy publikacji wizerunku i wytworów w mediach to 5 lat, 
licz¹c od roku szkolnego 2022/2023.
7. W zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych, ka¿dej osobie przys³uguj¹ nastêpuj¹ce prawa: 
prawo ¿¹dania dostêpu do danych osobowych, prawo ¿¹dania ich sprostowania, prawo ¿¹dania ich 
usuniêcia, prawo ¿¹dania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec takiego 
przetwarzania, prawo przenoszenia danych osobowych, prawo do cofniêcia wyra¿onej zgody 
i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urz¹d Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 
00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych przy zg³oszeniu jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do udzia³u 
w Turnieju.
9. Dane osobowe zebrane przez OPP nie bêd¹ podlega³y zautomatyzowaniu przetwarzaniu danych
tj. przy pomocy programów komputerowych.

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W ANDRYCHOWIE
ul .METALOWCÓW 10 34-120 ANDRYCHÓW
tel: 33 432 27 60          www.ognisko.andrychow.eu 
poniedzia³ek - czwartek:12.00 - 20.00, pi¹tek:7.00-15.00.

Informacje:

http://www.chessarbiter.com/turnieje.php,
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