Komunikat organizacyjny
Polish Chess Tour - Kraków
1/ ORGANIZATOR:
Paweł Kabat prowadzący działalność gospodarczą w Krakowie, NIP: 6070032215
we współpracy technicznej z Krakowskim Klubem Szachistów

2/ MIEJSCE I TERMIN:
Zawody odbędą się 18 września 2022 roku (niedziela) w Krakowie.
Sala gry: Aparthotel Lwowska 1

3/ SYSTEM ROZGRYWEK:
•
•
•

Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Tempo gry: 10’+5’’/posunięcie.
Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE Rapid.

4/ WPISOWE:
•

•

•
•
•

Zgłoszenia do turnieju są przyjmowane do 16 września 2022 roku (piątek) poprzez
formularz na stronie internetowej chessmanager.com lub mailowo na adres
krakow@polishchesstour.pl
Opłata startowa wynosi 45 zł. Należy ją przelać na rachunek bankowy: Paweł Kabat,
Bank Pekao, 72 1950 0001 2006 0044 2225 0001 tytułem: Turniej Kraków
– wpisowe – imię i nazwisko gracza.
W przypadku wolnych miejsc (limit wynosi 100 osób) dopisanie się będzie możliwe
także w dniu zawodów (do godz. 9:45).
Opłata startowa uiszczana gotówką w dniu zawodów wynosi 55 zł.
Dodatkowych informacji udziela Paweł Kabat tel. +48 506 229 161, e-mail:
kabatpawel@gmail.com

5/ TERMINARZ:
•
•
•

9:00-9:45 – potwierdzanie obecności, dodatkowe zgłoszenia
10:00 – rozpoczęcie turnieju, 1 runda
ok. 15:30 zakończenie zawodów.

6/ NAGRODY:
Nagrody gwarantowane:
OPEN: I – 700 zł, II – 600 zł, III – 500 zł.
Kat. U15 (2007 i młodsi) – nagrody rzeczowe za miejsca 1-5.
Liczba i wysokość nagród finansowych może się wzrosnąć. Ostateczna liczba i wysokość
nagród będą podane najpóźniej przed rozpoczęciem 3 rundy.

7/ UWAGI:
•
•
•
•

•
•

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.polishchesstour.pl
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Zapisując się na turniej, uczestnicy wyrażają zgodę na rozpowszechnianie danych na
potrzeby zawodów zgodnie z RODO, a w szczególności na przetwarzanie danych
osobowych niezbędnych do przeprowadzenia turnieju (wraz ze sprawozdawczością).
Zawody będą rejestrowane na materiałach fotograficznych oraz wideo. W związku
z tym uczestnicy oraz kibice zawodów wyrażają zgodę na utrwalenie
i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatorów w związku z promocją
kolejnych turniejów oraz całego cyklu. Zgodę można w każdym momencie wycofać.
Zgoda na wykorzystanie danych osobowych jak i publikacje wizerunku jest
dobrowolna, ale nie wyrażenie na to zgody, uniemożliwia udział w zawodach.
Zawodnik ma prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu
cofnięcia zgody) wysyłając informację na adres: kontakt@polishchesstour.pl.
Zawodnik ma prawo do a) dostępu do danych, b) sprostowania, c) usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, d) prawo sprzeciwu, e) prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub f)
przeniesienia danych.
Kwestie nie uregulowane niniejszym regulaminem będą rozwiązywane przez
organizatora oraz sędziego turnieju.
Zgłoszenie do turnieju stanowi akceptację w całości niniejszego komunikatu.

