
Zimowy Turniej Warcabowy
w ramach „Ferii z OSiR-em 2019” pod hasłem „Komputer ma wolne”

Regulamin
1. CEL

 wyłonienie  najlepszego  warcabisty  wśród  dzieci  i  młodzieży  ze  szkół  podstawowych,
(w tym oddziały gimnazjalne) i szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych.

  popularyzacja warcabów wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
2. ORGANIZATOR

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków

 Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Nasz Region”, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków
3. TERMIN I MIEJSCE

 14.02.2019 r. (czwartek) godz. 10.00

 Świetlica „Parasol” przy OSiR w Łukowie, ul. Browarna 63
4. KATEGORIE:
 do lat 10
 do lat 13
 do lat 16
 OPEN
5. UCZESTNICTWO
 Ostateczny termin zgłoszeń zawodników do dnia 12.02.2019 r.

 W turnieju uczestniczą dziewczęta i chłopcy na równych prawach i zasadach.

 W przypadku małej ilości zgłoszeń kategorie będą łączone.
6. ZASADY GRY

 Czas  gry  10  minut  na  zawodnika  systemem  szwajcarskim  na  dystansie
7 lub 9 rund w zależności od ilości zawodników. 

 Szczegółowe omówienie przepisów nastąpi przed I rundą. 
7. NAGRODY

 Za zajęcie miejsc I - III – dyplomy, nagrody niespodzianki.
8. UWAGI KOŃCOWE

 Obowiązują  przepisy  Polskiego  Związku Warcabowego zgodnie z  przepisami  Światowej  Federacji
Warcabowej.

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do sędziego turnieju i organizatora.

 W przypadku uczestnictwa w turnieju osób niepełnoletnich wymagane jest oświadczenie podpisane
przez rodzica/opiekuna prawnego na udział w turnieju.
Wzór  oświadczenia  dostępny  w  biurze  OSiR  w  Łukowie,  ul.  Browarna  63  lub  na  stronie
www.osir.lukow.pl     

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste zawodników.

 Organizator turnieju zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.

 Administratorem  danych  osobowych  jest  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Łukowie,
ul. Browarna 63.

 Dane  osobowe  uczestników  Zimowego  Turnieju  Warcabowego  będą  wykorzystywane  wyłącznie
na  potrzeby  organizacji  w/w  imprezy.  Dane  te  będą  używane  zgodnie
z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia
7  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
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
Dane te zostaną usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Szczegółowe informacje: Biuro OSiR, ul. Browarna 63,

tel. 25/ 798 23 89, 515  137 778
www.osir.lukow.pl;  imprezy@osir.lukow.pl

http://www.osir-lukow.pl/
http://www.osir.lukow.pl/

