
REGULAMIN 

1.Cele :  

 turniej ma rozbudzać zainteresowania rozgrywkami szachowymi dzieci 
stawiających pierwsze kroki na szachowych planszach, 

 popularyzować  grę  wśród młodzieży  i dorosłych, 
 integrować środowisko lokalne. 

2. Termin i miejsce turnieju - rozgrywki odbędą się 15 marca 2018 r. od godz. 
11.00 w hali sportowej w Łysych  na ul. Szkolnej 1. 

 3. Uczestnicy - w turnieju mają prawo uczestnictwa wszyscy zgłoszeni w terminie 
do12 marca 2018 r. 
4. Rozgrywki będą odbywały się w trzech kategoriach: 
1. Szkoła Podstawowa, 
2.Gimnazjum, 
3.Open. 

5. Zgłoszenia należy składać  : 
 drogą e-mailową :  

szkolapodstawowalyse@gmail.com , gimnazjumlyse@gmail.com , 

 telefonicznie 0297725001,  

 osobiście w sekretariacie szkolnym. 

6. Karty zgłoszeniowe  stanowią  załączniki nr 1 i nr 2 powyższego 

Regulaminu. 

7. Przebieg turnieju - zawody rozgrywane będą systemem szwajcarskim:  
na dystansie 7 rund, 10 minut dla zawodnika na partię.  

Obowiązują przepisy gry wg Kodeksu Szachowego.  

7. Nagrody - Dla zwycięzców pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach 
zapewniono puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Za zajęcie miejsc drugich 
i trzecich w poszczególnych kategoriach dyplomy i nagrody rzeczowe. 

8.  Organizator – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łysych  
oraz Publiczne Gimnazjum w Łysych. 

9. Uwagi końcowe - organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji  
i ewentualnych drobnych korekt regulaminu.  

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

 



                                                                                                                                  zał. nr 1  

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
II TURNIEJ SZACHOWY 

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ* 
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 

 
1. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA …………………………………………………………………………………………….  
 

2. DATA I MIEJSCE URODZENIA ……………….……………………………………………………………………….  
 

3. NAZWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ / GIMNAZJUM*, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZEŃ  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
4. ADRES SZKOŁY …………………………………………………………………………………………………………………  
 

5. KLASA, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZEŃ …………………  
 
 
 
 
 
 

     …………………………………………………………                                  …………………………………………………..  
             MIEJSCOWOŚĆ, DATA                                                                                                     IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA  
 
 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem II Turnieju Szachowego . 
Zgadzam się z jego treścią i akceptuję założenia wynikające z zapisu.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku na cele związane z 
Konkursem zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997, 
Nr.133,poz. 883 z późn.zm.)  
 

…………………………………………………                                                           ………………………………………………..  
Imię i nazwisko opiekuna                                                                                          imię i nazwisko ucznia  
 

                                                                                                                                                    *Niepotrzebne skreślić  
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                      zał. nr 2 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
II TURNIEJ SZACHOWY 

OPEN 

 
1. IMIĘ I NAZWISKO …………………………………………………………………………………………….  
 

2. DATA I MIEJSCE URODZENIA……………….……………………………………………………………  
 

3. ADRES ZAMIESZKANIA……………………………………………………………………………………..  
4. MIEJSCCE ZATRUDNIENIA/ AKTUALNE ZAJĘCIE 
……………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     …………………………………………………………                                  …………………………………………………..  
             MIEJSCOWOŚĆ, DATA                                                                                                     IMIĘ I NAZWISKO  
 
 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem II Turnieju  Szachowego. 
 Zgadzam się z jego treścią i akceptuję założenia wynikające z zapisu.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku na cele związane z 
Konkursem zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997, 
Nr.133,poz. 883 z późn.zm.)  
 

                                                                                                     ………………………………………………..  
                                                                                                                          imię i nazwisko  
  

                                                                                                                                                    *Niepotrzebne skreślić  
 

 


