
Regulamin 

Turnieju Szachowego 

 

I. Cel 

1. Popularyzacja gry w szachy w Gminie Babice. 

2. Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży. 

3. Propagowanie zasad fair – play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym). 

4. Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży. 

5. Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa. 

II. Organizator 

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Babicach 

2. Stowarzyszenie Sympatyków Babic „Impuls” 

III. Termin i miejsce 

Turnieje rozegrane będą w 4 grupach: 

Turniej „A”  uczniowie szkół podstawowych klas 1-3 i młodsi  

Turniej „B”  uczniowie szkół podstawowych klas 4-6  

Turniej „C”  uczniowie gimnazjów i liceów  

Turniej „D”   kategoria „open” -dorośli 

 



Turniej odbędzie się w Świetlicy „Radar”, ul. Zakopiańska 23, 32-551 Babice, 
dnia 14.11.2014roku o godzinie 17.00. 
 
IV. Warunki uczestnictwa 

Turniej skierowany jest do mieszkańców Gminy Babice. Chętni proszeni są o zgłaszanie się 

telefonicznie 32 6134094,  osobiście w Biurze GOKiS Babice, ul. Krakowska 47 lub mailowo 

na adres gokis.babice@gmail.com 

(dane zawodników: imię i nazwisko + data urodzenia +  kategoria szachowa + kontakt 

telefoniczny do zgłaszającego). 

Termin zgłoszeń 07.11.2014roku. 

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 od ilości zgłoszonych uczestników. 

VI. Nagrody 

Fundatorami nagród są Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Babicach oraz Stowarzyszenie 

Sympatyków Babic „Impuls”. 

VI. Ustalenia końcowe 

1. Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Polskiego Związku Szachowego. 
2. Pięć minut od rozpoczęcia rundy zawodnik nieobecny przegrywa partię. 
3. Grających i kibiców obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów na sali gry. 
4. Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego. 
5.Zdjęcia z imprezy będą prezentowane na stronach internetowych 
www.yourajskieokolice.pl, http://www.impuls.babice.pl/Strona-Glowna-2.html oraz fanpage 
Gokis Babice,  
 
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. 

 

http://www.yourajskieokolice.pl/
http://www.impuls.babice.pl/Strona-Glowna-2.html


 


