Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie
18-210 Szepietowo
ul. Sienkiewicza 52
tel. 864760102, 863067333

REGULAMIN XVI POWIATOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO
SZEPIETOWO 2019
1. Organizatorzy:
- Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie
- Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
2. Cel imprezy:
- możliwość bezpośredniego kontaktu miłośników gry w szachy
- wymiana doświadczeń i doskonalenie umiejętności gry w szachy
- wyłonienie indywidualnego mistrza powiatu wysokomazowieckiego
- promowanie gry w szachy na szczeblu powiatu wysokomazowieckiego
3. Termin i miejsce imprezy:
- 06.10.2019 rok (niedziela) – Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie ul. Sienkiewicza 52
- godzina 1030 – odprawa techniczna
- godzina 1100 – rozpoczęcie turnieju
- godzina 1500 zakończenie turnieju (wręczenie nagród)
4. System rozgrywek:
Turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund w pięciu kategoriach:
dziewcząt do lat 13, chłopców do lat 13, żeńskiej, chłopców do lat 18, mężczyzn. Każdy zawodnik
rozegra 7 partii. Czas trwania jednej partii – 15 minut dla zawodnika.
5. Warunki uczestnictwa:
- w turnieju mogą brać udział wszyscy mieszkańcy powiatu wysokomazowieckiego
- zgłoszenia na stronie serwisu chessarbiter.com, w biurze GOK do dnia 04.10.2019 roku, lub
w dniu turnieju.
6. Ocena i sędziowanie:
- sędzią i zarazem prowadzącym turniej będzie Pan Grzegorz Samełko
7. Postanowienia końcowe:
- przyjazd uczestników na koszt własny lub instytucji delegującej
- organizatorzy zapewniają szachy i zegary
- nagrody sponsoruje Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
- zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają nagrody w postaci statuetek, oraz
pamiątkowe dyplomy
- bliższe informacje można uzyskać w siedzibie GOK w Szepietowie pod numerem telefonu:
864760102 lub 863067333, poczta elektroniczna: gok@szepietowo.pl
- w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator
8. Uwagi: UWAGA!!! Przystąpienie przez uczestnika do turnieju oznacza ZGODĘ NA:
1. Publikację danych osobowych w lokalnych mediach, na stronie internetowej oraz
w portalach społecznościowych
2. Publikację wizerunku – zdjęć i nagrań wykonywanych podczas uroczystości lub imprez, których organizatorem, współorganizatorem lub uczestnikiem jest Gminny
Ośrodek Kultury w Szepietowie
na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, iż dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z działalnością
Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie, lub w związku z prawnie uzasadnionym interesem
GOK – a więc zawsze na podstawie art. 6 RODO. Administratorem Danych Osobowych jest:
Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo, tel. 864760102
Dane nie będą bez Państwa zgody przekazywane żadnym podmiotom, chyba że wynika to z
przepisów prawa. Dane które zostaną zebrane będą przechowywane na czas realizacji zajęć,
przedsięwzięć, projektów zgodnie z celem i podstawą przetwarzania, lub utraty ich przydatności
dla GOK w Szepietowie.
Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupełniania podanych danych, przenoszenia,
żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można
kontaktować się pod adresem: iod@szepietowo.pl
OBIEKT MONITOROWANY
Na podstawie art. 6 pkt lit. f) oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) informujemy, iż
monitoring jest prowadzony wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony fizycznej na
terenie Gminnego Ośrodka Kultury, z siedzibą w Szepietowie. Zapisy z monitoringu mogą zawierać
dane osobowe. Administratorem Danych Osobowych jest:
Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo, NIP: 722 10 00
172
Dane nie są przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem organów
upoważnionych z mocy prawa. Informujemy o prawie dostępu, żądania ograniczenia przetwarzania
oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

