
     

TURNIEJ  WARCABOWY
w ramach obchodów „DNI ŁUKOWA 2022”

REGULAMIN

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

II. CEL:  
 Wyłonienie najlepszych warcabistów w poszczególnych kategoriach wiekowych;
 Popularyzacja sportu warcabowego wśród mieszkańców miasta.

III. TERMIN I MIEJSCE:  
 28 maja 2022 r. – godz. 10.00
 Pływalnia letnia „Delfin”, ul. Browarna 63, 21-400 Łuków 

IV. KATEGORIE:   
 KATEGORIA I - dzieci i młodzież do lat 16
 KATEGORIA II - OPEN

V.      Zgłoszenia do dnia 25 maja 2022 r. (środa) do godz. 16:00, Biuro OSiR.
VI. SYSTEM ROZGRYWEK:  

 Warcaby 64  – polowe
 Czas gry 15  minut na zawodnika systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
 Szczegółowe omówienie przepisów nastąpi przed I rundą przez prowadzącego turniej

sędziego.
VII. TURNIEJ WARCABOWY:  

 Za zajęcie I-III miejsca puchary
 Za zajęcie I-VI miejsca dyplomy, nagrody niespodzianki

VIII. UWAGI KOŃCOWE:  
 Organizator nie odpowiada ze szkody wynikłe w trakcie imprezy.
 Udział w zawodach jest bezpłatny, pozostałe koszty ponoszą zawodnicy.
 Obowiązują  przepisy  Polskiego  Związku  Warcabowego  zgodnie  z  przepisami

Światowej Federacji Warcabowej.
 Zgłoszenie  do  udziału  w  zawodach  oznacza  zgodę  na  wykorzystanie  wizerunku,

a także na podanie danych osobowych, które zostaną wykorzystane w celu organizacji
imprezy.  Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby
„Turnieju Warcabowego” w ramach obchodów „Dni Łukowa 2022” będą używane
zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  prawie  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 119/3 Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej PL). 

 Dane te zostaną trwale usunięte w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.
 Uczestnik/  opiekun  zawodów  zgadza  się  na  podanie  swoich  danych  osobowych  
  obejmujących  imię,  nazwisko,  wiek,  miejscowość.  Podanie  tych  danych  jest  
     dobrowolne, jednak warunkuje udział w zawodach.
 Administratorem danych  osobowych  jest  Ośrodek Sportu  i  Rekreacji  w Łukowie,

 ul. Browarna 63.

Szczegółowe informacje:
Biuro OSiR, ul. Browarna 63, tel. 25 798 23 89, 515 137 778



www.osir.lukow.pl: e-mail: imprezy@osir.lukow.pl

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

