
XVIII Ogólnopolski Memoriał Szachowy                                                  
im. Stanisława Szymańskiego 

 
I. ORGANIZATORZY: 

1. Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie 
2. Urząd Miasta w Chorzowie 

 
II. CEL ZAWODÓW: 

1. Popularyzacja „królewskiej gry” w Chorzowie i wyłonienie najlepszych szachistów  
2. Umożliwienie kontaktu młodym chorzowskim szachistom z czołowymi zawodnikami  
3. Uczczenie pamięci Stanisława Szymańskiego uznanego działacza, sędziego szachowego, 

wychowawcy młodzieży, założyciela i kierownika Sekcji Szachowej „Kościuszkowiec” 
oraz instruktora Młodzieżowego Domu Kultury 

 
III. TERMIN I MIEJSCE GRY: 

1. Rozpoczęcie turnieju 12.01.2019 o godzinie 10.00  
2. Chorzów, ul. Lompy 13 - sala widowiskowa Młodzieżowego Domu Kultury 

 
IV. OPEN A - turniej dla wszystkich 

1. System rozgrywek - 9 rund, tempo gry 15 minut na partię 
2. Nagroda główna gwarantowana - I miejsce 500 zł + puchar  
3. Szczegółowa lista nagród podana będzie w trakcie rozgrywek 
4. Przewidziane są nagrody z podziałem na wiek oraz na ranking 

 
V. OPEN B - turniej dla dzieci do lat 10 (2009 i młodsi) 

1. System rozgrywek - 7 rund, tempo gry 15 minut dla zawodnika 
2. Nagrody – I miejsce – puchar + nagroda rzeczowa, II i III miejsce – nagroda 
rzeczowa; upominki dla najmłodszego uczestnika 

 
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Zgłoszenie należy dokonać do 11.01.2019 na stronie turnieju: 
2. Open A - www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_6876  
3. Open B - www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_6877  
4. Potwierdzenie zgłoszenia i opłacenie wpisowego 12.01.2019 do godziny 9.45 

 
VII. WPISOWE: 

1. Seniorzy - 20 zł  
2. Juniorzy do lat 16 (2003 i młodsi) - 15 zł  
3. Dzieci biorące udział w Turnieju B - 10 zł  
4. Członkowie koła szachowego przy MDK Chorzów- zwolnieni z opłat 

 
VIII. UWAGI KOŃCOWE: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu  
2. Organizator zapewnia sprzęt zawodnikom zgłoszonym do 11.01.2019 
3. Dla wszystkich przewidziany jest poczęstunek w trakcie trwania turnieju  
4. Nagrody nie są łączone, można otrzymać tylko jedną - wyższą  
5. Dodatkowe informacje: 32-241-31-80 lub sekretariat@mdkchorzow.pl 
6. Zdjęcia wykonywane uczestnikom zawodów będą publikowane na stronie internetowej 

www.mdkchorzow.pl i w mediach, w celach promocji turnieju oraz działań 
Młodzieżowego Domu Kultury.  
 

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA: 
1. Zgłoszenie udziału w zawodach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych 
Młodzieżowego Domu Kultury oraz na publikację wizerunku (zdjęć i nagrań 
wykonanych podczas imprezy) w materiałach promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie 



internetowej MDK, na profilu społecznościowym Facebook oraz na stronach internetowych 
instytucji współpracujących, do celów edukacyjnych i popularyzatorskich. 

 
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję Panią/Pana, że: 
 administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Młodzieżowy Dom 

Kultury w Chorzowie ul. Lompy 13 
 naszym inspektorem ochrony danych jest Pan Zdzisław Korzuch i można skontaktować 

się z nim przez e-mail biuro@bitprotect.pl 
 celem przetwarzania podanych danych jest możliwość realizacji zadań wynikających                   

z ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz wydanych do nich aktów 
wykonawczych, a także Statutu placówki, a podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

 celem przetwarzania podanych danych jest prowadzenie dokumentacji fotograficznej                        
z wydarzeń odbywających się w placówce oraz promocji placówki, a podstawą prawną 
przetwarzania jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

 uczestnikom zawodów przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody; 

 podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak 
możliwości udziału w zawodach; 

 podane dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia zawodów; 
dokumentacja fotograficzna i dane umieszczane na stronie internetowej i portalu 
społecznościowym Facebook będą przechowywane przez okres prowadzenia strony 
internetowej, profilu społecznościowym Facebook administratora danych; 

 dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów 
prawa; 

 uczestnikom zawodów przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich 
sprostowania; 

 uczestnicy zawodów mogą wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważają, że 
przetwarzanie podanych danych narusza ich prawa lub RODO. 

 
 

 


