
 

Regulamin Turniejowy: 

Szachowy Turniej charytatywny „Na Pomoc Ukrainie” 

20 marca 2022 niedziela  (zapisy do 17.03.2022 g12:00 !!) 

Tarnowskie Góry, klub UKS G4, ul. Janasa  11.   

Organizator: UKS G4 Tarnowskie Góry 

Strona turniejowa: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_1157 

W przypadku dużej ilości chętnych turniej odbędzie się na szkolnej sali gimnastycznej, pod tym 

samym adresem.  

W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni znający podstawowe zasady gry w szachy. Amatorzy i 

zawodowcy. Dzieci i seniorzy. Przyjdź i zagraj z nami. To wyjątkowy turniej o szczytnym celu w którym 

oprócz poprawy strategicznego myślenia można pomóc potrzebującym osobom z Ukrainy, kraju 

dotkniętego brutalną wojną w którym potrzeby humanitarne rosną z każdym dniem. Udział w turnieju 

jest manifestem sprzeciwu wobec wojny i potępienia rosyjskiej agresji. Liczymy na wsparcie okolicznej 

społeczności szachowej poprzez udział w turnieju, ponieważ wszystkie zebrane fundusze z wpisowego 

oraz dodatkowych darowizn zostaną przekazane na rzecz uchodźców z Ukrainy. 

UKS G4 jako organizatorzy, postaramy się zapewnić sprzęt szachowy dla każdego, pod warunkiem 

poprawnego zgłoszenia do turnieju w wymaganym terminie.  

Ostateczny termin zapisów to 17.03.2022 (czwartek) do godziny 12:00  

Zapisy można dokonać na dwa sposoby 

Sposób 1 

Poprzez stronę turniejową http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_1157  

zakładka [Formularz Zgłoszenia] i [Dodaj /Usuń zgłoszenie] 

Sposób 2 

Wysyłając zgłoszenie na maila  mp.arbiter@hotmail.com w tytule „zgłoszenie do turnieju Na Pomoc 

Ukrainie” 

Podając dane uczestnika: Imię, nazwisko, rok ur., swoją miejscowość, (opcjonalnie: kategorię 

szachową jeśli ktoś posiada, przynależność klubową) 

Po odebraniu zgłoszenia proszę oczekiwać na odpowiedź z potwierdzeniem. 

 

***** 

Turniej będzie prowadzony systemem szwajcarskim   

7 rund/ P10 czyli po 10min na zawodnika. 

 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_1157
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Program w dniu turnieju (20.03.2022 niedziela): 

- Potwierdzenie obecności, opłata wpisowego oraz przyjmowanie dodatkowych darowizn, lub 

okazanie potwierdzenia wpłaty na konto pomocowe, od godziny 8:30 do 9:30 

- Zamknięcie listy startowej i wydruk kojarzeń 9:35 

- Następnie krótkie powitanie, odprawa techniczna i rozpoczęcie Turnieju.  

- Kolejne rundy będą odbywać się zaraz po sobie, po zakończeniu poprzedniej i zaktualizowaniu 

wyników. 

- Przewidywane zakończenie turnieju około 13:00 – 14:00 

 

Kwota obowiązkowego minimalnego wpisowego to 20zł od zawodnika. 

Gotówką w dniu zawodów, lub wcześniej  przelewem i okazanie potwierdzenia przed turniejem. 

Konto na które można dokonywać płatności oraz na które będzie przekazana cała zebrana kwota z 

turnieju to: 

65 1090 1825 0000 0001 4982 9971 

W tytule wpłaty prosimy o wpisanie: “Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy”. 

Więcej informacji o pomocowym rachunku pod linkiem 

https://tarnowskiegory.pl/2022/02/uruchomilismy-rachunek-do-wplat-na-rzecz-uchodzcow/ 

 

Postanowienia końcowe 

Uczestnictwo w turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych 

osobowych w zakresie związanym z obsługą turnieju, (zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt.1 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie 

danych osobowych Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Zgoda dotyczy również wszelkich zdjęć i materiałów 

filmowych z udziałem zawodnika, umieszczaniem ich na stronach internetowych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 

Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt. Za osoby nieletnie opiekę podczas zawodów sprawują rodzice lub osoby 

upoważnione. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

Zgodnie z Ustawą RODO zawodnicy, rodzice i opiekunowie wyrażają zgodę na zamieszczenie danych uczestnika, dziecka 

(imię, nazwisko, rok urodzenia oraz miejscowość zamieszkania) w internecie na serwerze Chessarbiter ,którego 

administratorem jest Polski Związek Szachowy. 

ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM  COVID-19 

W turnieju mogą brać udział jedynie zawodnicy zdrowi, niemający objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną. 

https://tarnowskiegory.pl/2022/02/uruchomilismy-rachunek-do-wplat-na-rzecz-uchodzcow/

