REGULAMIN Grand-Prix Galeria Bronowice
Turniej szachowy nr 1 23.03.2019
1. Organizator: Fundacja Gens Una Sumus z siedzibą w Krakowie (31-311), ul. Murarska 19/39, KRS
nr 0000672916.
2. Miejsce rozgrywek:
Turniej odbędzie się w Galerii Bronowice w Krakowie (31-346) przy ul. Stawowej 61 w strefie tzw.
coworkingu na poziomie +1.
3. Sponsor: Ceetrus Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-633), ul. Polna 11.
4. System rozgrywek:
Turniej będzie rozgrywany w jednej grupie na dystansie 9 rund:
Grupa A - zawodnicy do lat 12 (urodzeni w 2007 roku i młodsi).
Liczba uczestników: maksymalnie 60 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Tempo gry:
Grupa A – 15 minut na zawodnika.
6. Warunki finansowe:
Opłata startowa wynosi 10 złotych. Wpisowe trzeba wpłacać przelewem na numer konta
Organizatora 87 1750 0012 0000 0000 3717 8152 z dopiskiem: GB, imię i nazwisko. Wpłaty należy
uiścić do 19 marca 2019 roku.
7. Nagrody:
A. Nagrodami są ufundowane przez Sponsora KARTY PODARUNKOWE Galeria Bronowice o wartości
50 złotych do wykorzystania na terenie Galerii Bronowice dla 3 najlepszych zawodników w każdej
z kategorii: Junior, Juniorka oraz Przedszkolak.
Wszyscy zawodnicy zaliczają się do kategorii Juniora albo Juniorki.
Do kategorii Przedszkolaka zaliczają się zawodnicy urodzeni w 2012 roku i młodsi.
Jeden zawodnik może otrzymać tylko 1 nagrodę. Jeżeli zawodnik został jednym z 3 najlepszych
zarówno w kategorii Junior/Juniorka, jak i w kategorii Przedszkolak, otrzymuje nagrodę jako
jeden z 3 najlepszych w kategorii Junior/Juniorka, a jego miejsce w rankingu 3 najlepszych
Przedszkolaków zajmuje osoba, która uzyskała następny wynik w kategorii Przedszkolak.
Łączna wartość nagród wynosi 450 złotych.
Szczegółowy opis KARTY PODARUNKOWEJ Galeria Bronowice, a także lista sklepów na terenie
Galerii Bronowice, które jej nie akceptują znajduje się na stronie internetowej:
https://galeriabronowice.pl/galeria/karta-podarunkowa.
B. Medale dla zwycięzców w każdej z 3 ww. kategorii oraz dyplomy dla wszystkich uczestników
Turnieju.
8. Program rozgrywek
23.03.2019
(sobota)
od
godz.
09:30
obowiązkowa
odprawa
23.03.2016 (sobota) ok. godz. 14:30 zakończenie Turnieju i rozdanie nagród.

techniczna,

9. Zgłoszenia
Zgłoszenia
do
Turnieju
będą
przyjmowane
drogą
elektroniczną
na
adres:
szachy@dwiewieze.krakow.pl do dnia 21.03.2019 r. oraz poprzez formularze zgłoszeniowe w
serwisie www.chessarbiter.com.

10. Uwagi końcowe
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
- Za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników odpowiadają rodzice / opiekunowie prawni.
- Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posiadane mienie majątkowe.
- Każdy uczestnik zgłaszający się do Turnieju wyraża zgodę na utrwalanie i publikacje ich
wypowiedzi w formie wywiadów, a wizerunku w formie zdjęć, nagrań filmowych
wykorzystywanych przez prasę, telewizję, radio i Internet, a także na przetwarzanie danych
osobowych i wizerunku.
- Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów
audiowizualnych zrealizowanych podczas Turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów
filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach
informacyjnych i promocyjnych swoich lub Sponsora, w nawiązaniu do relacji z Turnieju.
- Niniejszy regulamin dostępny będzie w Punkcie Informacyjnym na terenie Galerii Bronowice w
Krakowie oraz w miejscu rozgrywania imprezy.
11. RODO
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Gens Una Sumus z siedzibą w Krakowie (31311) przy ul. Murarskiej 19/39.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem
Turnieju, wydaniem nagród, spełnieniem innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, a
także w celach informacyjno-marketingowych Administratora oraz Sponsora, w nawiązaniu do
relacji z Turnieju.
3. Dane będą przetwarzane 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.
5. Dane osobowe uczestników Turnieju będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku
zakończenia Turnieju w celu udokumentowania jego wyników zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w tym zakresie, a także w celach informacyjno-marketingowych
Administratora oraz Sponsora, w nawiązaniu do relacji z Turnieju.
6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania
zautomatyzowanych decyzji.
7. Dostęp do danych osobowych uczestników Turnieju będzie miał Sponsor, tj. Ceetrus Polska sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, a także podmioty współpracujące z Administratorem w celu
realizacji Turnieju.
8. Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, przenoszenia, jak też prawo do ograniczenia bądź
wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Turnieju i
ewentualnego odbioru nagrody.
10. Osoba podająca dane może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych wysyłając pisemne żądanie na adres Administratora.
11. Osoba podająca dane ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Gens Una Sumus z siedzibą w
Krakowie (31-311) przy ul. Murarskiej 19/39.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem
Turnieju, wydaniem nagród, spełnieniem innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, a
także w celach informacyjno-marketingowych Administratora oraz Sponsora, w nawiązaniu do
relacji z Turnieju.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na
przetwarzanie danych osobowych.
4. Dane osobowe Uczestników Turnieju będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku
zakończenia Turnieju w celu udokumentowania jego wyników zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w tym zakresie, a także w celach informacyjno-marketingowych
Administratora oraz Sponsora, w nawiązaniu do relacji z Turnieju.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania
zautomatyzowanych decyzji.
6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będzie miał Sponsor, tj. Ceetrus Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, a także podmioty współpracujące z Administratorem w celu realizacji
Turnieju.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
uzupełnienia, usunięcia, przenoszenia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w
kwestii przetwarzania.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Turnieju i
ewentualnego odbioru nagrody.
9. Może Pani/Pan w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
wysyłając pisemne żądanie na adres Administratora.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

