
Załącznik 5. 

 
REGULAMIN TURNIEJU 
§ 1. Uczestnicy Turnieju 

 
1. Turniej adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych powiatu radomskiego, 

lipskiego i zwoleńskiego oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu radomskiego. 
2. Szkoła może zgłosić do udziału w turnieju: 

 max. 3 uczniów  w kategorii SUDOKU, 

 max. 3 uczniów w kategorii SZACHY, 

 max. 3 uczniów w kategorii FIFA 2019. 
3. Szkoła może zgłosić do Turnieju większą ilość uczniów wyłącznie za zgodą 

Organizatora Turnieju. 
4. Udział w Turnieju jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu i ze zgodą na 

gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Turnieju w celach 
konkursowych oraz na wykorzystanie wizerunku osoby startującej przez Organizatora 
Turnieju (szczegóły §6). 

 
§ 2. Przebieg i warunki udziału w Turnieju 

 
1. Turniej rozpoczyna się 21 marca 2019r. o godzinie 9:00 w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Iłży. 
2. Udział w Turnieju jest bezpłatny i możliwy po uprzednim wypełnieniu załączonych do 

regulaminu i dostępnych na stronie Turnieju kart zgłoszeń (Załącznik 1)  oraz 
odesłaniu ich na adres mailowy turniej@zspilza.pl lub dostarczeniu do sekretariatu 
Organizatora Turnieju do dnia 10 marca 2019r. 

3. Do karty zgłoszenia należy dołączyć: 
 Zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w Turnieju – 

w przypadku ucznia, który nie ukończył 18 lat- załącznik 1a. 

 Zgodę uczestnika na udział w Turnieju – w przypadku ucznia pełnoletniego- 

załącznik 1b 

4. Uczestnicy zgłaszają się na miejsce zawodów 15 minut przed rozpoczęciem rozgrywek  
z legitymacją szkolną. Uczniowie spóźnieni są dyskwalifikowani. 

5. Zakończenie turnieju i wręczenie nagród przewidywane jest na godzinę 13:30. 
 

§3. Zasady rozgrywek w poszczególnych kategoriach 

 
1. Zasady rozgrywek w SUDOKU (Załącznik 2). 
2. Zasady rozgrywek w SZACHY (Załącznik 3). 
3. Zasady rozgrywek w FIFA 2019  (Załącznik 4). 
4. Załączniki dostępne są na stronie Turnieju: www.zspilza.pl 
 

§ 4. Sposób zapewnienia prawidłowości przebiegu Turnieju 
 
1. Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju będą czuwać Komisje Konkursowe, których 

skład dla każdej konkurencji zostanie wyznaczony przez Organizatorów. 
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2. Do zadań Komisji Konkursowych należeć będzie m.in.: 

 ocena rozwiązań lub rozgrywek i prowadzenie klasyfikacji zajętych miejsc; 

 rozstrzyganie ewentualnych reklamacji, sporów bądź wątpliwości. 
 

§ 5. Imprezy towarzyszące 
 
1. Turniej szachowy dla opiekunów uczniów i nauczycieli: "Jeden przeciw wszystkim". 
 

§ 6. Postanowienia końcowe 
 
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 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)-dalej „RODO”, 
informujemy, że: 
 
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży, 
ul. Błazińska 5, 27-100 Iłża, www.zspilza.pl,  tel./fax 48 616 3037, e-mail: zspilza@zspilza.pl 
 
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych, na adres poczty elektronicznej: iod@zspilza.pl. 
 
Uczestnik lub Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika Turnieju wyrażają zgodę na 
przetwarzanie przez Administratora następujących danych: imię, nazwisko, adres szkoły. 
 
Uczestnik lub Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika Turnieju przyjmują do wiadomości, że 
podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest 
niezbędne do udziału w Turnieju. 
 
Uczestnik lub Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika Turnieju wyrażają zgodę na 
publikację danych osobowych (imię i nazwisko, miejscowość, wiek) oraz umieszczenie tej 
informacji w materiałach promujących Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży, jak również 
na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz mediach. 
 
Dane osobowe Uczestników i zwycięzców, po wyrażeniu zgody przez Uczestnika lub 
rodziców/opiekunów prawnych Uczestnika, będą przetwarzane i używane w celu organizacji, 
przeprowadzenia turnieju oraz w celach promocyjnych przy zachowaniu zasad określonych 
w „RODO”. 
 
Uczestnik lub Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika Turnieju wyrażają zgodę na publikację 
jego wizerunku. 
 
Zdjęcia z turnieju, w tym wizerunek Uczestników mogą zostać przekazane lokalnym mediom. 
 
Dane osobowe Uczestników Turnieju będą przetwarzane przez Administratora na podstawie 
art. 6 ust. 1. lit a) „RODO” jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 
Administratora danych osobowych związanych z realizacją turnieju. 
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Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, cofnięcia zgody, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Dane uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 
określonych celów. 
 
Dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu. 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące 
przepisy prawa polskiego. 


