INFORMATOR
II Turniej Szachowy w Dolinie Karpia
pod Patronatem Wójta Gminy Przeciszów – 10.10.2020

1. Termin Turnieju:
10 października 2020
8.00 - 9.00 - potwierdzenie zgłoszeń
9.00 - rozpoczęcie Turnieju
14.00 - zakończenie Turnieju
2. Miejsce rozgrywek:
Dom Kultury w Przeciszowie
32-641 Przeciszów
ul. Długa 6
3. Grupy wiekowe:
- Grupa A do lat 10 (2010 i młodsi),
- Grupa B do lat 16 (2004 i młodsi),
- Grupa C otwarta (2003 i starsi).
4. Turniej szachowy skierowany jest do mieszkańców gmin Doliny Karpia (Zator, Przeciszów, Polanka
Wielka, Brzeźnica, Osiek, Spytkowice, Tomice) oraz mieszkańców gminy/miasta Oświęcim.
5. Turniej zostanie rozegrany na dystansie 7 rund. Czas gry na rozegranie jednej partii wyniesie 15
minut.
6. Zapisy telefonicznie u organizatora Turnieju (Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie) pod
numerem telefonu 33 8413-270 lub e-mail: biblioteka@gbprzeciszow.pl do 2 października 2020
roku.
Ilość miejsc uczestników biorących udział w Turnieju ograniczona do 50 osób.
Liczy się kolejność zgłoszeń.
Osoby rejestrowane powinny podać:
- imię i nazwisko,
- rok urodzenia,
- miejscowość (nazwę szkoły),
- telefon kontaktowy
7. Dla zwycięzców w każdej grupie wiekowej, za zajęcie miejsc na podium (miejsca 1-3) zostały
przewidziane puchary, dyplomy oraz nagrody. Dla uczestników osiągających wynik poniżej miejsc
na podium w Turnieju, zostały przewidziane medale za udział oraz dyplomy.
8. Udział w Turnieju jest bezpłatny.
9. Wprowadza się rygory sanitarne, związane z bezpieczeństwem uczestników wydarzenia.

Procedury są dostępne na tablicach ogłoszeń, w miejscach widocznych na terenie Domu Kultury
w Przeciszowie, z którymi należy się zapoznać przed wejściem do sali widowiskowej, na której będą
odbywały się rozgrywki. Organizator zapewnia maseczki ochronne dla uczestników oraz płyny do
dezynfekcji rąk. Po każdej rundzie stoły, krzesła oraz zestawy szachowe będą dezynfekowane. Na
sali widowiskowej będą przebywali tylko uczestnicy Turnieju oraz organizatorzy.
10. Aby wziąć udział w Turnieju, każdy z rejestrujących się uczestników musi wypełnić oświadczenie
o stanie zdrowia i świadomości ryzyka oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
wizerunku.

