Dom Kultury w Olszówce zaprasza na

vI TURNIEJ SZACHOWY
W OLSZÓWCE
17 III 2018
o godz. 9.00 (sobota)

Dom Kultury w Olszówce, ul. Olszówka 20d, Bielsko-Biała
system rozgrywek „Szwajcarski” na dystansie 7 rund
tempo gry 20 min. na partię
Turniej ma charakter otwarty.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Przewidywana ilość zawodników - do 40 osób
Warunki uczestnictwa:
- w turnieju może uczestniczyć każdy zgłaszający swój udział (dzieci od 6 roku życia)
- zapraszamy amatorów jak i graczy z doświadczeniem
- obowiązuje podział na grupy wiekowe:
I - do 18 lat
II - powyżej 18 lat oraz młodsi gracze mający już większe doświadczenie, chcący zmierzyć się
z dorosłymi
- zgłoszenia przyjmujemy do 14 marca pod nr tel. 33 829 25 84 lub w dniu wydarzenia
(w miarę wolnych miejsc)
- opłata startowa wynosi 5 zł
NAGRODY:
„Szachowy Mistrz Olszówki” – puchar i dyplom
- kategoria ogólna ( powyżej 18 lat)
I miejsce – puchar i dyplom
II i III miejsce – medal oraz dyplom
- kategorie dla szkół podstawowych
I miejsce i tytuł „Najmłodszego Mistrza Szachowego” – puchar i dyplom
II i III miejsce - w kategorii klasy I-III – medale oraz dyplomy
I miejsce i tytuł „Szachowego Mistrza Juniorów” – puchar i dyplom
II i III miejsce - w kategorii klasy IV-VII – medale oraz dyplomy
najlepszy zawodnik z DK w Olszówce, najlepsza zawodniczka, najmłodszy zawodnik medale oraz dyplomy
KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMUJE DYPLOM ZA UDZIAŁ
Sędzia: Kamil Kubica
Uczestnictwo w Turnieju oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U.nr 133 poz.883
Wyrażam zgodę na udostępnienie swojego wizerunku w ramach promocji przedsięwzięcia oraz
w informacjach zamieszczonych w Internecie.
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE OSTATECZNĄ INTERPRETACJĘ REGULAMINU.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Sędzia Turnieju.

