
 

Zarządzenie  Nr 15/2021 

Prezesa Zarządu spółki  

Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

z dnia 07 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie organizacji  imprezy  sportowo-rekreacyjnej – V Wojciechowy Turniej Szachowy 

(FIDE) przez Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

 

 

Na podstawie art. 201  ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1526), oraz § 10 aktu założycielskiego spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z dnia 27 sierpnia 2019 r. Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Serocku, przy ul. Rynek 21, zarządzam, co 

następuje: 
 

§1 

 

1. Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Serocku zorganizuje w dniu 19 czerwca 2021 r. imprezę pn. „V Wojciechowy Turniej 

Szachowy FIDE”. 

2. Regulamin wraz z programem imprezy,  o której mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 

do niniejszego zarządzenia.   

 

§2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 



 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  Nr 15/2021 

Prezesa Zarządu spółki 
Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. 

 
 

V Wojciechowy Turniej Szachowy (FIDE) 

19.06.2021r.  Serock 

 

1.   Cel: Popularyzacja szachów w gminie Serock. Impreza w ramach dni miasta Serocka, 

Umożliwienie zawodnikom uzyskania kategorii szachowych i zmiany rankingu FIDE rapid. 

2.   Miejsce: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35 

3.   Organizator: Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z.o.o. 

4.    Termin: 19.06.2021 Rozpoczęcie zawodów godz. 10.00,  

Potwierdzenie obecności w godz. 09.30 - 09.50. Nie dotyczy zawodników, którzy opłacili      

wpisowe przelewem. Przewidywane zakończenie sobota, około 16.00.  

Rundy rozpoczynają się bezpośrednio po zakończeniu ostatniej partii rundy poprzedzającej. 

5.   System rozgrywek: szwajcarski, dystans 6 rund – tempo gry 25 minut na partię + 5 

sekundowy bonus po wykonanym posunięciu. Możliwość wypełnienia norm na kategorie 

okręgowe V i IV. Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE rapid. 

6.   Uczestnicy: Turniej otwarty, bez ograniczeń wiekowych/rankingowych.  

7.    Wpisowe: Płatne przelewem w wysokości 40 zł na konto: 08 8013 0006 2001 0020 1335 

0001  

 Wpisowe obejmuje opłaty klasyfikacyjno - rankingowe FIDE i PZSzach. 

Zgłoszeni po terminie 17.06 płacą wpisowe gotówką w wysokości 50 zł na sali gry (pkt. 4) 

i będą przyjęci pod warunkiem wolnych miejsc na sali turniejowej. 

8.   Zgłoszenie: Poprzez formularz na stronie programu ChessArbiter :  

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_1334/ 

Prosimy o potwierdzenie przelewu przez email do sędziego: r.krolikowski@pzszach.pl 

Podstawowe dane do rejestracji: imię nazwisko, data urodzenia RRRR-MM-DD. 

Ilość miejsc na sali gry ograniczona do 40 osób. 

9.   Nagrody: Puchary – miejsca I-III w klasyfikacji generalnej 

 Klasyfikacja zawodników 13 - 18 lat – nagrody za miejsca 1-3 

      Klasyfikacja zawodników do lat 12 – nagrody za miejsca 1-3 

 Statuetka dla najlepszej zawodniczki przy min. 3 startujących 

      Nagroda specjalna dla zawodnika z gminy Serock 

mailto:r.krolikowski@pzszach.pl


 

10. Sędzia główny - FA Ryszard Królikowski.  

Obowiązują przepisy gry FIDE. 

11. Uwagi organizatora: 

Zawodnicy, którzy rezygnują z udziału w turnieju, są zobowiązani zawiadomić o tym 

sędziego: r.krolikowski@pzszach.pl  

Będzie udostępniony darmowy bufet samoobsługowy: woda, herbata, kawa, owoce.  

Zawodnicy na czas trwania zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie. 

Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie 

zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy 

działań Organizatorów. 

Uwaga: Między rundami opiekę nad niepełnoletnimi zawodnikami sprawują ich opiekunowie 

(rodzice). 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji/korekty niniejszego Regulaminu. 

 

12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. 

1) Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. w Serocku (05-140) przy ul. Rynek 21, 

reprezentowany przez Prezesa, jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe 

uczestników zawarte w formularzu zgłoszenia wyłącznie w celu przeprowadzenia i 

organizacji imprezy,  

2) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia 

udziału w wydarzeniu sportowym, 

3) Każdy uczestnik prawo do dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do 

ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu 

– korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane 

jest w oparciu o zasady i przepisy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane 

dotyczą,  przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

4) Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. W sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z wyznaczonym Inspektorem 

ochrony danych pod adresem e-mail: biuro@sis.serock.pl, 

5) Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, 

przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa 

z zakresu ochrony danych osobowych. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego 

ani do organizacji międzynarodowych i są chronione przed nieuprawnionym dostępem,  

6) Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania,  

7) Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są 

dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią 

mailto:r.krolikowski@pzszach.pl
mailto:biuro@sis.serock.pl


 

rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www lub 

przekazywane mediom,  

8) Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez    

Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, w 

zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, 

nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub 

przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników. Zgoda 

może zostać wycofana w każdym czasie. 

 

 

 

 


