
Komunikat organizacyjny 

Turniej szachowy „Grand Prix” 

1. Organizator i sponsorzy: 

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie 

 • LKS „Piast Śrem”  

2. Cel zawodów:  

• promocja i popularyzacja gry w szachy na terenie Gminy Śrem 

• integracja środowiska szachowego 

• promowanie alternatywnych kierunków zainteresowań wspierających rozwój umysłowy i 

intelektualny młodzieży szkolnej 

3. Termin: 19 wrzesień 2021r. (niedziela)  

• Weryfikacja uczestników: 09.25 – 09.40  

• Uroczyste otwarcie: 09.45 

• Rozpoczęcie 1 rundy: 10.00 

• Prognozowany czas zakończenia turnieju około godziny 14.00  

4. Miejsce zawodów:  

• Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie ul. Śremska, 

Kierownik zawodów: Marzena Kozłowska  

5.  Warunki uczestnictwa:  

• uczniowie klas  podstawowych 

6. Tempo gry i system rozgrywek  

• Tempo gry: 10 minut dla zawodnika 

• Ilość rund: 7 

7. Zgłoszenia:  

• Zgłoszenia na adres mailowy organizatora zawodów Marzeny Kozłowskiej verkamk@op.pl 

(w zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, szkołę, klasę) 

• Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 września 2021r.  

8. Nagrody:  

• Nagrody rzeczowe (do wyczerpania zapasów) 

• Organizator przewiduje również dyplomy dla I-III miejsca oraz dla najlepszego ucznia SP w 

Dąbrowie 

9. Sprawy organizacyjne: 

• Turniej nie jest zgłoszony do FIDE 

• Zawodnicy startują w zawodach na koszt własny lub delegujących ich klubów i w ich gestii 

jest ubezpieczenie zawodnika na wypadek zdarzeń losowych. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i jego konsekwencje 

związane z udziałem w turnieju  

• Zawodnicy podczas rozgrywania partii szachowej muszą być zaopatrzeni we własnym 

zakresie w maseczki ochronne na twarz  

• Organizator zapewni wszelkie możliwe środki ochrony osobistej (dezynfekcja rąk, odstępy 

pomiędzy grającymi, itp.).  
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• Z uwagi na obostrzenia sanitarne turniej odbędzie się bez udziału publiczności. Apelujemy 

również o nieprzyjeżdżanie na zawody w przypadku posiadania objawów chorobowych 

(kaszel, katar, bóle mięśni, gorączka, itp.).  

• Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów w celu ich 

sprawnego przeprowadzenia, które zostaną ogłoszone przed 1 rundą. Udział w zawodach jest 

równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość i 

wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem uczestników do celów 

promocji działań Organizatorów Turnieju 

 

Z A P R A S Z A M Y !!! 


