
REGULAMIN TURNIEJU SZACHOWEGO 

   DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

„O PUCHAR WÓJTA GMINY BORZĘCIN  

   JANUSZA KWAŚNIAKA”. 

 

1. Cel turnieju: 

a) popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży; 

b) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży; 

c) wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu; 

d) rozwijanie zainteresowań; 

e) kształtowanie pozytywnych cech osobowości; 

2. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie. 

3. Termin i miejsce: sobota, 10 grudnia 2022 r. od godz. 10.00  w Sali Imprez Gminnego 

Ośrodka Kultury w Borzęcinie. 

4. Informacje ogólne: 

a) turniej przeznaczony jest dla juniorów do lat 18 (rocznik 2004 i młodsi) 

b) system rozgrywek: system szwajcarski na dystansie 6 rund; 

c) tempo gry: 30 minut dla zawodnika, w zawodach obowiązują przepisy Kodeksu 
Szachowego; 

d) wpisowe do turnieju - 10 zł; 

e) koszty dojazdu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie; 

f) zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie; 

g) w zawodach można zdobyć V i IV kategorię szachową; 

 

5. Zgłoszenia do piątku 9 grudnia 2022 r. należy przesłać na adres: gok@borzecin.pl lub 
poprzez stronę http://www.chessarbiter.com/  

Zgłoszenia po tym terminie będą przyjmowane pod warunkiem wolnych miejsc. 
Potwierdzenie obecności na zawodach należy dokonać w dniu zawodów do godz. 9:45. 

6. Nagrody: 

a) puchar dla zwycięzcy,  

b) dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe dla pięciu najlepszych zawodników; 

c) dla miejsc 6-20 okolicznościowe paczki mikołajkowe; 

d) nagrody rzeczowe dla najlepszego szachisty i szachistki do 12 lat, najlepszej 
szachistki w turnieju oraz pięciu najlepszych zawodników reprezentujących gminę 
Borzęcin. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian i rozstrzygania sporów. 
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8. Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas zawodów rozstrzyga sędzia Turnieju. 

9. Sędzią głównym zawodów będzie Wiesław Kasperek z Tarnowa – zasłużony sędzia 
klasy państwowej, sędzią rundowym Paweł Kasperek – sędzia klasy państwowej. 

10. Organizator zabezpiecza dla wszystkich uczestników sprzęt szachowy, napoje gorące 
oraz poczęstunek. 

11. Organizator nie zapewnia opieki podczas zawodów. Za zachowanie i bezpieczeństwo 
uczestniczących dzieci odpowiadają zgłaszający ich opiekunowie. 

12. Organizator wspólnie z sędzią głównym Turnieju zastrzega sobie prawo ostatecznej 
interpretacji niniejszego Regulaminu 

 

 
                     Piotr Kania 
   Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
                       w Borzęcinie 

 

 

 

ZGODA 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ............................................................................... 

w Turnieju Szachowym dla dzieci i młodzieży. Turniej odbędzie się na sali imprez Gminnego Ośrodka 

Kultury w Borzęcinie w dniu 10.12.2022r. od godz. 10:00. 

Jednocześnie oświadczam o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju oraz że 

zapewnię opiekę mojemu dziecku. 

Oświadczam również, iż wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych 

oraz wizerunku mojego dziecka przez organizatorów na potrzeby organizacji zawodów w materiałach 

i informacjach z w/w zawodów (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 

 

………………………………………………….. 
 (Data i czytelny podpis rodzica) 

 


