
R E G U L A M I N  

KARCZMISKIEJ LIGI SZACHOWEJ 

Sezon 2022/2023 
 

 

1. Organizatorem rozgrywek i miejscem jest Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach, 

ul. Centralna 6, Karczmiska Pierwsze. Sezon Ligowy będzie się składał z ośmiu niezależnych turniejów 

rozgrywanych raz w miesiącu, od listopada do czerwca. Rozpoczęcie zawodów każdorazowo o godz. 15.00. 

Terminy poszczególnych turniejów będą podawane na bieżąco na stronie internetowej GBiDK 

w Karczmiskach http://gbidk-karczmiska.pl/ oraz na Facebooku. 

2. Cele rozgrywek: 

 popularyzacja szachów w środowisku; 

 stworzenie możliwości rywalizacji sportowej; 

 integracja międzypokoleniowa. 

3. W zawodach ma prawo startu każda osoba umiejąca grać w szachy bez względu na wiek. Do rozgrywek 

można dołączyć w dowolnym turnieju. 

4. System rozgrywek: 

 5 rund systemem szwajcarskim 

 tempo – 15 minut na zawodnika. 

5. Punktacja Ligowa za poszczególne miejsca w turnieju: 

I – 15 pkt. 

II – 12 pkt. 

III – 10 pkt. 

IV – 8 pkt. 

V – 6 pkt. 

VI – 5 pkt. 

VII – 4 pkt. 

VIII – 3 pkt. 

IX – 2 pkt. 

X – 1 pkt. 

O kolejności miejsca w klasyfikacji generalnej decyduje suma punktów ze wszystkich turniejów. 

W przypadku równej ilości punktów – suma wyższych miejsc. 

6. Podział na kategorie: 

OPEN 

KOBIETY 

JUNIORZY do lat 15 (do rocznika 2007) 

do lat 12 (do rocznika 2010) 

do lat 10 (do rocznika 2012). 

Zawodnik może startować tylko w jednej kategorii. 

7. Udział w turnieju jest bezpłatny. 

8. Nagrody, puchary, dyplomy (minimum pierwsze trzy miejsca w poszczególnych grupach) będą 

przyznawane na zakończenie sezonu Ligowego. 

9. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 

10. Uwagi końcowe: 

Obowiązują aktualne przepisy szachowe oraz rywalizacja w duchu Fair Play. Wzięcie udziału w turnieju 

jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

i wizerunku przez Organizatora w celu promocji szachów i Organizatora. 

O wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyduje Sędzia główny w porozumieniu 

z Organizatorem. 

 

 

http://gbidk-karczmiska.pl/


 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, 

że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach – reprezentowany przez 

Dyrektora (adres: 24-310 Karczmiska ul. Centralna 6; adres e-mail: gbidk.karczmiska@interia.pl; nr tel.: 818287069). 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: 

inspektor@cbi24.pl.  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z uczestnictwem w comiesięcznych turniejach Karczmiskiej Ligi 

Szachowej. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest dobrowolne. 

5. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także 

podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności 

z dostawcą strony internetowej „ID hosting”. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas organizacji, 

przebiegu i promocji turniejów Karczmiskiej Ligi Szachowej. 

7. Ma Pan/Pani prawo: 

- dostępu do swoich danych osobowych; 

- sprostowania nieprawidłowych danych; 

- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO; 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych; 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa. 
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