REGULAMIN I MILANOWSKIEGO TURNIEJU SZACHOWEGO DLA DZIECI W PLENERZE

I. Cel
1. Popularyzacja gry w szachy.
2. Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci.
3. Propagowanie zasad fair – play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).
4. Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.
5. Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.
II. Organizator
Milanowskie Centrum Kultury
III. Termin i miejsce
Turnieje rozegrany będzie w jednej kategorii wiekowej dziecięcej do 11 lat.
Turniej odbędzie się na szachownicy plenerowej przy Urzędzie Miasta Milanówek, ul.
Kościuszki 45.
IV. Warunki uczestnictwa
Turniej skierowany jest do osób w wieku do 11 roku życia. Nie ma dolnej granicy
wiekowej.
Chętni proszeni są o zgłaszanie się mailowo na adres mailowy szachy@mckmilanowek.pl
(w zgłoszeniu należy podać dane zawodników: imię i nazwisko + rok urodzenia +
kategoria szachowa (jeśli posiada) + kontakt telefoniczny do zgłaszającego i adres
mailowy).
Termin zgłoszeń do 03.08.2021 roku.
Zawodnik zostaje umieszczony na liście startowej turnieju.Turniej będzie odbywać się w
partiach na czas.
Zawodnik umieszczony na liście startowej, który z dowolnych przyczyn nie może przybyć
na turniej, jest zobowiązany do powiadomienia o tym Organizatora.
V. System i tempo gry
System turnieju uzależniony będzie od ilości zgłoszonych uczestników.
VI. Nagrody

Nagrodzone zostaną I, II i III miejsce. Nagrodami są puchary i nagrody rzeczowe.
Fundatorami nagród jest Milanowskie Centrum Kultury.
VI. Ustalenia końcowe
1. Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Polskiego Związku Szachowego.
2. Pięć minut od rozpoczęcia rundy zawodnik nieobecny przegrywa partię.
3. Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.
4.Zdjęcia z imprezy będą prezentowane na stronach internetowych
https://mckmilanowek.pl/ , https://www.facebook.com/mckmilanowek/ .
Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:
a) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
b) korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją
turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i
terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i
jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w
związku z turniejem,
c) przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju.
Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.

