
Regulamin turnieju szachowego XIX Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie  

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. W ramach XIX Festiwalu Nauki i Sztuki (zwanego dalej Festiwalem) rozgrywany jest 

drużynowy  turniej szachowy. 

1.2.. Turniej składa się z dziewięciu rund, podzielonych na trzy zjazdy. 

1.3. Terminy zjazdów są następujące: sobota 30 marca 2019 runda 1-3; sobota 13 kwietnia 

2019 rundy 4-6; sobota 11 maja rundy 7-9. 

1.4. Koordynator turnieju szachowego po uzyskaniu aprobaty Komitetu Organizacyjnego i 

Rady Programowej FNiS określi miejsce i godziny rozgrywek w ramach zjazdów. 

 

2. Uczestnictwo 

2.1. W rozgrywkach turnieju może uczestniczyć po jednej drużynie reprezentującej  każdego 

z organizatorów FNiS. 

2.2. Skład drużyny podczas każdej z rund jest czteroosobowy. Skład drużyn podczas 

rozgrywek może podlegać zmianie w ramach szerokiej kadry. 

2.3. Przed rozpoczęciem I rundy turnieju każdy z organizatorów FNiS może określić szeroką 

kadrę do rozgrywek, w liczbie nie przekraczającej 12 osób. Sędzia główny  nie później niż w 

dniu rozgrywek zostaje poinformowany o składzie drużyny na dany termin zjazdu. 

2.4. W skład drużyny powinna wchodzić przynajmniej jedna kobieta. Koordynator turnieju 

szachowego może wyrazić zgodę na dopuszczenie do rozgrywek drużyny męskiej. 

2.5. W skład drużyny wchodzą wyłącznie studenci lub pracownicy reprezentowanego ośrodka 

akademickiego. Nie wprowadza się ograniczeń ze względu na posiadaną kategorię szachową 

lub przynależność klubową. 

2.5. Tryb wyboru członków drużyny jest dowolny i podlega określeniu przez każdego z 

organizatorów. 

2.7. Uczestnik turnieju wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych 

osobowych w zakresie związanym z obsługą turnieju, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

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 

(…) („Rozporządzenie Ogólne”).  

2.8. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.  

 

3. Przepisy gry w szachy 

3.1. Podczas rozgrywek obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. 



4. System rozgrywek 

4.1. Zawody rozgrywane są w systemie szwajcarskim. 

4.2.Tempo gry ustala się na 30'  dla każdego zawodnika na rozegranie całej partii. 

 

5. Kolejność miejsc 

5.1. O kolejności miejsc zajętych przez drużyny decyduje suma tzw. punktów meczowych (za 

wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrany 0 pkt.). 

5.2. W przypadku, gdy drużyny zdobyły jednakową liczbę punktów meczowych, o kolejności 

miejsc decydują kolejno: 

1) suma tzw. punktów małych (tj. zdobytych przez wszystkich zawodników drużyny - za 

wygraną 1 pkt., za remis 0,5 pkt., za przegraną 0 pkt.); 

2) wyniki bezpośrednich meczów; 

3) suma punktów zdobytych na pierwszej szachownicy, a jeżeli ona jest równa - to suma 

punktów zdobytych na drugiej szachownicy itd.; 

4) losowanie. 

 

6. Nagrody 

6.1. Drużyna, która zajęła pierwsze miejsce otrzymuje Puchar XIX Festiwalu Nauki i Sztuki. 

6.2. Drużyny, które zajęły drugie i trzecie miejsce, otrzymują dyplomy gratulacyjne. 

6.3. Dodatkowe nagrody ufundowane przez sponsorów mogą być przyznawane w liczbie 

czterech na drużynę. 

 

7. Zgłoszenia 

7.1 Zgłoszenia rejestracyjne szerokich kadr lub czteroosobowych drużyn przyjmowane są 

drogą elektroniczną w terminie od 4 do 23 marca. 

7.2. Zgłoszenie rejestracyjne drużyny powinno zawierać: nazwę reprezentowanej uczelni, 

imiona i nazwiska członków drużyny, każdorazowo określenie „student” albo „pracownik”. 

W zgłoszeniu można wskazać ranking lub kategorię szachową członka drużyny. Zgłoszenie 

stanowi załącznik nr …. do niniejszego regulaminu. 

 

8. Przepisy końcowe  

8.1.Interpretacji przepisów Regulaminu dokonuje Koordynator turnieju szachowego.  

8.2. Podczas rozgrywek w przypadkach nieuregulowanych przepisami Regulaminu decyzję 

podejmuje sędzia główny. 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu  

FORMULARZ REJESTRACYJNY 

 

Nazwa reprezentowanej Uczelni: ………………………………………………………………….. 

 

Lp. Imię i nazwisko członków 

drużyny 

Student/Pracownik Kategoria szachowa 

(opcjonalnie) 

Ranking 

(opcjonalnie) 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu zgłoszenia 

oraz realizacji uczestnictwa w Turnieju Szachowym XIX Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) oraz 

ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000). 

 

……………………………………………………………   

Miejscowość, data, czytelny podpis 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie 

Ogólne”) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego informuje, iż: 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego w Krakowie, ul. Gustawa Herlinga Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków.  

II. Uczelnia powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych, przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 w  Krakowie lub za 

pośrednictwem adresu e-mail: iodo@afm.edu.pl. 

III. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, 

tj. na podstawie udzielonej zgody. 

IV. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości rejestracji oraz uczestnictwa w Turnieju Szachowym XIX Festiwalu Nauki i Sztuki 

w Krakowie.  
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V. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane lub udostępnione podmiotom uprawnionym do 

tego na podstawie przepisów prawa.  

VI. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla organizacji oraz 

rozliczenia Turnieju, a dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody do momentu 

wycofania zgody przez Uczestnika.  

VII. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także 

prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.  

VIII. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem 

na adres: iodo@afm.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Gustawa Herlinga 

Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków. 

IX. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz do organizacji 

międzynarodowych, jak również nie będą podlegały profilowaniu.  

X. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia Ogólnego.   

 

Potwierdzam, że zapoznałam(em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.   

 

 

 

…………………………………………………………………   

Miejscowość, data, czytelny podpis 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Turnieju Szachowego organizowanego w ramach XIX 

Festiwalu Nauki i Sztuki odbywającego się w Krakowie i akceptuję jego postanowienia.  

 

…………………………………………………………………   

Miejscowość, data, czytelny podpis 

 

 

 


