
TURNIEJ SZACHOWY
dla uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków

o Mistrzostwo SZKOŁY SZACHOWEJ „CZARNY KOŃ”
w Centrum Handlowym ATRIUM PLEJADA

Bytom, al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 25 ; sobota 28.01.2023 r.

      1. CEL TURNIEJU:
          - popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży.

      2. ORGANIZATORZY:
          SZKOŁA SZACHOWA “CZARNY KOŃ”
          Centrum Handlowe ATRIUM PLEJADA w Bytomiu

      3. MIEJSCE I TERMIN:
          Centrum Handlowe ATRIUM PLEJADA, Bytom, al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 25.
           - do godz. 9:30 osobiste potwierdzanie zgłoszeń uczestników u sędziego w biurze turnieju 
             (na pasażu w okolicy sklepów RTV EURO AGD / Carrefour) !!! 
           - godz. 9:45 otwarcie turnieju,
           - godz. 10:00 – 13:00 rundy I – V,
           - ok. godz. 13:30 zakończenie turnieju, rozdanie nagród,

      4. ZGŁOSZENIA i INFORMACJE:
          zgłoszenia w terminie do 26.01 z podaniem następujących danych:
          imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, nazwa szkoły lub przedszkola:
           - e-mail: kontakt@czarnykon.net.pl
           - tel. 691 855 524 -> sms !!!  Rafał Małecki

     5. WPISOWE:
        wpisowe w kwocie 40,00 zł od osoby prosimy wpłacać w terminie do dnia 26.01.2023 r. na konto:
        SZKOŁA SZACHOWA „CZARNY KOŃ”
        mBank 54 1140 2004 0000 3602 7709 6960
        W tytule wpłaty proszę podać:
        - imię i nazwisko Dziecka, rok urodzenia,
        - nazwa szkoły lub przedszkola,
        - „Wpisowe do turnieju dla dzieci – 28.01.2023 r.”

    6. WARUNKI UCZESTNICTWA:
         - terminowe zgłoszenie !!!
         - kryterium wiekowe: szkoła podstawowa lub przedszkole (grupy wiekowe),
         - opłacenie w terminie wpisowego w wysokości 40 zł od osoby na konto organizatora,
         - znajomość reguł gry w szachy z użyciem zegara szachowego,
         - ilość miejsc w turnieju jest ograniczona.

    7. SYSTEM ROZGRYWEK:
        5 rund systemem szwajcarskim. Tempo gry 10 minut dla zawodnika.

    8. NAGRODY:
        Medale otrzymają zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kategoriach wyznaczonych przez organizatora   
        (minimum 6 osób w kategorii medalowej ; kategorie medalowe ustali organizator bezpośrednio przed    
        turniejem – w zależności od składu listy uczestników.)
        Wszystkie dzieci otrzymają pamiątkowe dyplomy i medale oraz upominki.

    9. INNE:
        a) Za bezpieczeństwo dzieci podczas turnieju odpowiadają rodzice.
        b) Rodzic /opiekun zgłaszając dziecko do uczestnictwa w turnieju wyraża zgodę na publikację zdjęć    
            dziecka z turnieju przez: organizatorów turnieju, autora zdjęć, placówki oświatowe.
        c) Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie.
        d) Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
        e) Ostateczna interpretacja kominikatu organizacyjnego należy do organizatora turnieju.


