
Regulamin Turnieju 

szachowego „Dwie wieże” 
  

I. ORGANIZATOR 

Organizatorem turnieju szachowego jest Stowarzyszenie WPL Wyszogród Przyjazny Ludziom. 

Turniej szachowy jest realizowany w ramach projektu Szkółka szachowa „Dwie wieże” i jest 

dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka DL 
Fundacji „FLZP – Młodzi Razem” i Powiatu Płockiego 

II. CEL 

1. Popularyzacja gry w szachy w Gminie i Mieście Wyszogród. 

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

3. Propagowanie zasad fair-play. 

4. Rozwijanie nowych zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży. 
5. Aktywizacja i integracja międzypokoleniowa mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród. 

III. Termin i miejsce 

Turniej odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia WPL Wyszogród Przyjazny Ludziom pod 
adresem: Wyszogród, ul. Rębowska 31, w dniu 24 czerwca 2018 r. o godz. 9:00. 

 IV. Warunki uczestnictwa 

Turniej skierowany jest do mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród. Chętni proszeni są o 

zgłaszanie się telefonicznie pod nr tel. 792-877-263 lub poprzez wysłanie wiadomości na fanpage 
Stowarzyszenia na Facebook’u: www.facebook.com/StowarzyszenieWPL 

V. System i tempo gry 

Turniej szachowy będzie rozgrywany w systemie szwajcarskim na dystancie 7 rund (10 minut na 

zawodnika). Organizator zastrzega sobie możliwość zorganizowania turnieju w podziale na dwie 
kategorie: 

– Kategoria A – dzieci i młodzież do lat 16 (włącznie). 

– Kategoria B – osoby powyżej 16 roku życia. 

W każdej kategorii prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna. 

VI. Nagrody 

http://www.facebook.com/StowarzyszenieWPL
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Fundatorami nagród jest Stowarzyszenie WPL Wyszogród Przyjazny Ludziom. Każdy z 

uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom za udział. Trzech najlepszych zawodników (w każdej 
kategorii) otrzyma puchar. 

VII. 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 osoby kibicujące obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów na sali 

gry. 

4. Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego. 

5. Zdjęcia z turnieju szachowego będą prezentowane na stronach 

internetowych: stowarzyszeniewpl.pl, na 

fanpage www.facebook.com/StowarzyszenieWPL 

oraz mogą być wykorzystywane przez przez instytucje organizujące Program Działaj 

Lokalnie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian w niniejszym Regulaminie 

wynikających z jego potrzeb. 

  

Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na: 

1. Utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów, 

2. Umieszczanie zdjęć, na których będzie się znajdował zgodnie z pkt VII niniejszego 

Regulaminu, 

3. 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 rozpowszechniania wizerunku uczestnika i 

jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w 

związku z turniejem, 

4. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby turnieju szachowego „Dwie wieże” 
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