KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Finału Centralnego 64 Ogólnopolskiego
Masowego Turnieju Szachowego LZS o „Złotą Wieżę”
Finał Centralny jest dofinansowany ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki
i Samorządu Województwa Mazowieckiego

Sponsor Finału Centralnego

1. Organizatorzy


Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe



Mazowieckie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe



Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy „Mazovia”

2. Partnerzy, Sponsorzy


Samorząd Województwa Mazowieckiego



Prezydent Miasta Ciechanów



Starosta Powiatu Ciechanowskiego



Eco Harpoon Recykling Sp. Z o.o.



Polski Związek Szachowy



Mazowiecki Związek Szachowy
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Szachy Ciechanów



PZU S.A.



Totalizator Sportowy Sp. z o.o.



Mentor S.A.



Szachowo.pl - Profesjonalny Sklep Szachowy

3. Termin i miejsce
11-17.07.2022 r. sala gry: Oranżeria Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, zakwaterowanie w dwóch
hotelach w Ciechanowie.
4. Zgłoszenia
WZ LZS potwierdzają udział swoich drużyn według załącznika nr 1 i załącznika nr 2 (RODO)
do 04.07.2022 r. do Krajowego Zrzeszenia LZS: e-mail: iwona.kania@lzs.pl oraz sędziego głównego:
rutkowski.szachy@gmail.pl.
5. Finansowanie
Koszty organizacyjne
Koszty organizacyjne, promocyjne, programu towarzyszącego, nagród oraz częściowego pobytu w
turnieju pokrywają organizatorzy, partnerzy i sponsorzy.




Koszty wpisowego
Koszty wpisowego w wysokości 50 zł od każdej osoby pokrywają zainteresowane kluby, uczestnicy
lub WZ LZS.
Konto do wpłat wpisowego:
konto Krajowego Zrzeszenia LZS ul. S. Krzyżanowskiego 46 a, 01-220 Warszawa
Bank Millenium S.A. nr 68 1160 2202 0000 0000 2991 3604.
(Prosimy o podanie danych do faktury przy wpłacie i przy zgłoszeniu mailowym: nazwa podmiotu,
adres, NIP. Wpłacający jest jednocześnie odbiorcą wymienionej faktury).
Koszty pobytu











Koszt przejazdu oraz koszt dopłaty do wyżywienia i zakwaterowania w wysokości 390 zł od osoby
(koszt drużyny bez zawodników rezerwowych wynosi 1 560 zł) pokrywają zainteresowane kluby,
uczestnicy lub WZ LZS.
Koszt zawodnika rezerwowego lub osoby towarzyszącej wynosi 1100 zł od osoby.
Organizator gwarantuje transport do sali gry w Opinogórze.
Zgłoszenie bez wpłaty nie zostanie uwzględnione, ostateczny termin wpłat upływa 04.07.2022 r. Po
tym terminie organizator nie gwarantuje wyżywienia i zakwaterowania. Organizator zabezpiecza
miejsca dla 20 zespołów według zgłoszonych deklaracji udziału przez WZ LZS.
Prosimy o podanie danych do faktury przy wpłacie i przy zgłoszeniu mailowym: nazwa podmiotu,
adres, NIP. Wpłacający jest jednocześnie odbiorcą wymienionej faktury.
Zakwaterowanie w hotelach LOFFT i ATENA w Ciechanowie w pokojach 1, 2, 3, 4 osobowych
z łazienkami, (pokoje jednoosobowe z dopłatą). Prosimy w e-mailach zgłoszeniowych zaznaczyć
rozlokowanie osób w pokojach.
Konto do wpłat:
konto Krajowego Zrzeszenia LZS ul. S. Krzyżanowskiego 46 a, 01-220 Warszawa
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Bank Millenium S.A. nr 68 1160 2202 0000 0000 2991 3604.
(Prosimy o podanie danych do faktury przy wpłacie i przy zgłoszeniu mailowym: nazwa podmiotu,
adres, NIP. Wpłacający jest jednocześnie odbiorcą wymienionej faktury).

6. Nagrody






Drużyny za miejsca I – III otrzymają medale i nagrody rzeczowe.
Drużyny za miejsca I – XX otrzymają puchary.
Najlepsza drużyna otrzyma puchar przechodni arcymistrza Jana-Krzysztofa Dudy.
Za zajęcie I miejsc na szachownicach zawodnicy otrzymają puchary i nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy otrzymają medale i koszulki okolicznościowe.

7.





Sprawy Turniejowe
Sędzią Głównym Turnieju będzie arbiter FIDE p. Marian Rutkowski: nr tel. 602 643 799 , e-mail:
rutkowski.szachy@gmail.com.
Dyrektorem Turnieju będzie p. Katarzyna Choroś: nr tel. 600 256 713,
e-mail: choroskatarzyna@interia.pl.
Strona turniejowa: adres serwisu turniejowego ChessArbiter Pro.

8. Sprawy różne
1/ Zawody będą się odbywać zgodnie z obowiązującymi w terminie turnieju Rozporządzeniami Rady
Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z trwającym
stanem zagrożenia epidemiologicznego.
2/ Dopuszcza się możliwość startu w turnieju drużyny w składzie 3 osób.
3/ W trakcie trwania turnieju ostateczne decyzje należą do sędziego głównego i dyrektora turnieju
w porozumieniu z organizatorem.
4/Wszyscy uczestnicy rozgrywek obowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy - członkowie LZS są ubezpieczeni od NNW, pozostałe osoby
powinny ubezpieczyć się indywidualnie.
5/ Ochrona danych osobowych. Wszyscy uczestnicy biorący udział w projekcie wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Rozp. PE i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.04.2016 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) w sprawie ochrony osób fizycznych zawartych w powyższym oświadczeniu
oraz wykorzystania wizerunku przez administratora danych: Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie, z siedzibą
ul. S. Krzyżanowskiego 46 a, 01-220 Warszawa i Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy „Mazovia” w celu
promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć, relacji video,
sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych (załącznik nr 2).
6/ W sprawach spornych nie ujętych w Regulaminie, rozstrzyga organizator.
Załączniki:
- załącznik nr 1 zgłoszenie drużyny
- załącznik nr 2 RODO
- program turnieju

Warszawa, 14.06.2022 r.

KRAJOWE ZRZESZENIE
LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE
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Załącznik nr 1
..................................
(pieczątka klubu)
ZGŁOSZENIE DRUŻYNY
Do Finału Centralnego 64 Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego LZS o „Złotą Wieżę” ‘2022
Klub
Telefon, e-mail
Kierownik drużyny, telefon
Kapitan drużyny
ZASADNICZY SKŁAD DRUŻYNY

Szach.

Nazwisko i imię

Nr ewid. Kat.

Ranking
FIDE

Data
urodzenia

Uwagi

Seniorzy
1
2
Junior
3
Kobieta
4
ZAWODNICY REZERWOWI
Seniorzy
2a
2b
Junior
3a
3b
Kobieta
4a
4b
Data zgłoszenia: ..........................................

Czytelny podpis
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Załącznik nr 2
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW FINAŁU CENTRALNEGO
64 OGÓLNOPOLSKIEGO MASOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO LZS O ZŁOTĄ WIEŻĘ
O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka przez Krajowe Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe (KZ LZS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Seweryna Krzyżanowskiego 46 a, 01-220 Warszawa oraz
CLKS „Mazovia” Ciechanów bezpośredniego organizatora zawodów w celu realizacji zadań statutowych Krajowego Zrzeszenia
Ludowe Zespoły Sportowe czyli organizacji, przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzców, promocji i rozliczenia zadania pn. Finał
Centralny 64 Ogólnopolskiego Masowego Turnieju Szachowego LZS o Złotą Wieżę na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informujemy, że:


Administratorem danych osobowych jest Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (KZ LZS) z siedzibą w Warszawie przy ul.
Seweryna Krzyżanowskiego 46 a, 01-220 Warszawa, a kontakt z przedstawicielem Administratora możliwy jest za pomocą maila
lzs@lzs.pl



Poprzez przystąpienie do udziału w zadaniu pn. Finału Centralnego 64 Ogólnopolskiego Masowego Turnieju Szachowego LZS o
Złotą Wieżę wyrażam dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych/
danych osobowych dziecka, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w zadaniu pn.
Finał Centralny 64 Ogólnopolskiego Masowego Turnieju Szachowego LZS o Złotą Wieżę.
 Dane osobowe / dane osobowe dziecka Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) RODO w celu organizacji,
przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzców, promocji i rozliczenia zadania pn. Finał Centralny 64 Ogólnopolskiego Masowego
Turnieju Szachowego LZS o Złotą Wieżę. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby której dotyczą lub od opiekuna
prawnego ( rodziców) sprawujących bezpośrednią władzę nad małoletnim.
4. Zakres danych uczestnika zadania, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu obejmuje:











dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, województwo, nazwa klubu, dyscyplina, nr ewidencyjny, kategoria
szachowa, ranking FIDE oraz wizerunek;



dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail).

Odbiorcami danych osobowych mogą być:
- pracownicy KZ LZS i WZ LZS realizujący zadanie;
- osoby świadczące obsługę narzędzi wykorzystywanych w trakcie przeprowadzania zawodów sportowych np. kierownik zawodów,
sędziowie, obsługa techniczna;
- media relacjonujące zadanie;
- media społecznościowe, w szczególności Facebook oraz strona internetowa Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe oraz
osoby mające do nich dostęp;
- Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Dane osobowe/dane osobowe dziecka mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji
publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
Dane osobowe/dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w
którym było realizowane zadanie, z wyjątkiem danych opublikowanych w mediach społecznościowych (gdzie będą publikowane
bezterminowo, do czasu odwołania zgody);
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych/danych dziecka, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do usunięcia danych.
Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie narusza
przepisy RODO (tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

 Pani/Pana dane osobowe/ dane osobowe dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
 Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: dane nie będą przekazywane.
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KLAUZULA ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU i UPUBLICZNIENIE DANYCH


Wyrażam zgodę na rejestrowanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka oraz na bezpłatne wykorzystanie i upublicznienie
tego wizerunku i danych moich/mojego dziecka w celach dokumentacyjnych, promocyjnych, sprawozdawczości oraz na potrzeby
budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w
przestrzeni publicznej. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie. Czas przetwarzania określa się
do momentu wycofania zgody.



Wyrażam zgodę na używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych
zawierających wizerunek i wypowiedzi, jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji
filmowej lub dźwiękowej) wyłącznie w celach dokumentacyjnych, promocyjnych, sprawozdawczości oraz na potrzeby budowania
pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach, niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona
ilościowo, ani terytorialnie. Czas przetwarzania określa się do momentu wycofania zgody.



Wyrażam zgodę, aby mój wizerunek / wizerunek mojego dziecka mógł być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i
poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony
towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z udziałem mojego dziecka mogą być cięte, montowane,
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia bez obowiązku akceptacji produktu
końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały
promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, materiały prasowe, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej oraz w
Internecie. Czas przetwarzania określa się do momentu wycofania zgody.



Niniejsze zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku, nie uprawnia do przekazania tej zgody na osobę trzecią lub jakąkolwiek firmę
czy instytucję, za wyjątkiem podmiotów zaangażowanych w realizacji zadania.

JA NIŻEJ PODPISANA/NY WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH
ZGODNIE Z WYŻEJ ZAMIESZCZONYM ZAŁĄCZNIKIEM NR 2

LISTA UCZESTNIKÓW ......................................................................................................................
(nazwa drużyny)

FINAŁU CENTRALNEGO 64 GÓLNOPOLSKIEGO MASOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO LZS O ZŁOTĄ WIEŻĘ

LP

IMIĘ I NAZWISKO
UCZESTNICZKI/KA*

PODPIS
Uczestniczki/ka/rodzica/prawnego
opiekuna

1
2
3
4
5
6
* wypełniają również trenerzy/opiekunowie

Data.........................................
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PROGRAM
Finału Centralnego 64 Ogólnopolskiego
Masowego Turnieju Szachowego LZS o „Złotą Wieżę”
11-17.07.2022 r. Oranżeria Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Finał Centralny jest dofinansowany ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki
i Samorządu Województwa Mazowieckiego
11.07.2022 r. (poniedziałek)
godz. 16.00 - 18.00
godz. 18.00 - 19.30
godz. 20.00

zakwaterowanie uczestników w hotelach w Ciechanowie
kolacja
weryfikacja, odprawa techniczna dla kierowników drużyn sala
konferencyjna hotelu LOFFT

12.07.2022 r. (wtorek)

godz. 7.00 godz. 9.00 godz. 13.30 godz. 14.30 godz. 16.00 godz. 19.30 -

8.30
13.00
14.30
15.45
20.00
20.30

Posiłki: śniadania i kolacje w restauracjach hotelowych.
Transport do sali gry 30 minut przed rundą.
śniadanie
I runda
obiad w Opinogórze
Uroczystość Otwarcia Turnieju
II runda
kolacja

13.07.2022 r. (środa)
godz. 7.00 - 8.30
godz. 9.00 - 13.00
godz. 13.00 - 14.00
godz. 16.00 - 20.00
godz. 19.30 – 20.30

śniadanie
III runda
obiad w Opinogórze
IV runda
kolacja

14.07.2022 r. (czwartek)
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

7.00 - 8.30
9.00 - 13.00
13.00 - 14.00
15.00 - 19.00
19.30

śniadanie
V runda
obiad w Opinogórze
VI runda
spotkanie integracyjne w Opinogórze

15.07.2022 r. (piątek)
godz. 7.00 - 9.00
godz. 9.00 - 13.00
godz. 13.30 - 14.30
godz. 15.00 - 19.00
godz. 19.30 - 20.30

śniadanie
program towarzyszący (kajaki na Łydyni)
obiad w hotelu
runda VII
kolacja

16.07.2022 r. (sobota)
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

7.00 - 9.00
9.00 - 13.00
14.00 - 15.00
16.00 - 20.00
19.30 - 20.30

śniadanie
program towarzyszący
obiad w hotelu
VIII runda
kolacja

17.07.2022 r. (niedziela)
godz. 7.00 - 9.00
godz. 9.00 - 13.00
godz. 13.30
godz. 14.00

śniadanie
IX runda
Uroczystość Zakończenia Turnieju, wręczenie nagród
obiad i wyjazd uczestników

 Program może ulec zmianom.

