
REGULAMIN VII RODZINNEGO TURNIEJU SZACHOWEGO 

SZACHOWE MISTRZOSTWA GMINY WOJSŁAWICE 
 

1. Organizatorzy: Wójt i Rada Gminy Wojsławice, Gminne Centrum Kultury Sportu  

i Turystyki w Wojsławicach,  Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „ARKA”, Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Wojsławicach-Kolonii, Warsztat Terapii Zajęciowej  

w Wojsławicach, Klub Seniora „Aktywna Jesień”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Wojsławicach, Spółdzielnia Socjalna „Wojsławianka”, Stowarzyszenie Miłośników 

Wojsławic, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2. Cele turnieju: popularyzacja w środowisku gminnym szachów jako dyscypliny 

rozwijającej umysł, promowanie pożytecznego, antyalkoholowego sposobu spędzania 

czasu w atmosferze sportowej rywalizacji. 

3. Termin i miejsce:  9 lipca 2021 r. godz. 11.00 w Ośrodku Kultury i Tradycji Pożarnictwa 

w Wojsławicach-Kolonii (Remiza OSP). 

4. Uczestnicy: W turnieju mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Wojsławice.  

5. System rozgrywek i tempo gry:  Turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim na 

dystansie 7 rund z tempem 10 minut dla zawodnika na partię. Turniej indywidualny  

z klasyfikacją w kategoriach: do lat 14, do lat 18 oraz seniorzy. Dodatkową klasyfikacją 

drużynową będzie klasyfikacja rodzinna, do której będą zaliczane indywidualne wyniki 

członków drużyn rodzinnych. Drużynę rodzinną tworzą przynajmniej dwie osoby 

reprezentujące daną rodzinę. 

6. Nagrody: Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy, a najlepsi 

zawodnicy w poszczególnych kategoriach indywidualnych i klasyfikacji rodzinnej 

otrzymają puchary oraz nagrody ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

7. Zapisy: Zapisy trwają do 8 lipca 2021 r. pod numerem telefonu 82 566 91 53,  

mailowo: wojslaw-gci@wojslawice.com oraz osobiście w Domu Kultury  

w Wojsławicach.  

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIŁOŚNIKÓW KRÓLEWSKIEJ GRY!!!  
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Obowiązek informacyjny 
 

Realizując obowiązek wynikający 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 uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 119 z dnia  
4 maja 2016 roku) zwanego dalej Rozporządzeniem RODO informuję, iż w odniesieniu do przetwarzanych 
danych osobowych pracowników, uczestników imprez i klientów Gminnego Centrum Kultury, Sportu  
i Turystyki w Wojsławicach: 

 

Administratorem Danych Osobowych jest Gminne Centrum Kultury,  
Sportu i Turystyki w Wojsławicach reprezentowane przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, 

Sportu i Turystyki w Wojsławicach  
z siedzibą w Wojsławicach ul. Rynek 20A, 22-120 Wojsławice,  

 

1. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę o kontakt  
z Administratorem Danych Osobowych pod numerem telefonu: 82 566 91 53, e-mail: wojslaw-

gci@wojslaice.com lub w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach. 

2. Ponadto w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  
z wyznaczonym przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach 
Inspektorem Ochrony Danych Panią  Joanną Rycaj tel. 575-001-799, e-mail: joanna.rycaj@cbi24.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań, obowiązków prawnych ciążących na 
administratorze i uprawnień określonych w Statucie oraz Regulaminie Gminnego Centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki w Wojsławicach oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa miedzy 
innymi  
w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 862). Ponadto Gminne Centrum Kultury, Sportu  
i Turystyki w Wojsławicach przetwarza dane osobowe gromadzone przez monitoring wizyjny - 
wizerunek, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom fizycznym przebywającym na terenie imprez 
organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach. 

4. Dane osobowe klientów, uczestników imprez organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, Sportu  
i Turystyki w Wojsławicach przetwarzane są na podstawie obowiązujących ww. przepisów prawa, lub na 
podstawie zawartej umowy (art 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO). Podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych przez monitoring jest usprawiedliwiony cel administratora - zapewnienie 
bezpieczeństwa wszystkim osobom fizycznym przebywającym na terenie Gminnego Centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki w Wojsławicach  oraz ochrona mienia (art 6 ust 1 litera f) Rozporządzenia RODO). 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

6. Podanie danych osobowych przez klientów Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki  
w Wojsławicach w zakresie wskazanym w Statucie oraz w Regulaminie Gminnego Centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki w Wojsławicach oraz w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej jest obowiązkowe, w szerszym jest dobrowolne na podstawie udzielonej zgody. 

 
7. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów 

prawa. 
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8. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach nie przetwarza danych osobowych  

w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania. 

 
9. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu: 

a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO; 

b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO; 

c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO; 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO; 

e. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO; 

f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia 
RODO; 

g. w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 
ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem; 

h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia RODO. 

 
Dyrektor  

Gminnego Centrum Kultury, Sportu i 
Turystyki w Wojsławicach 

 

 


