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1. KODEKS POSTĘPOWANIA
Zespół Administracyjny jest odpowiedzialny za utrzymanie czystej i uczciwej gry oraz zastrzega sobie
prawo do nadzorowania partii szachów rozgrywanych podczas turnieju. Zachęcamy wszystkich do
traktowania innych tak, jak sami chcieliby być traktowani oraz do przestrzegania poniższych wytycznych.

Uczestnicy, którzy nie będą przestrzegać tych zasad, zostaną ostrzeżeni i ostatecznie nie będą mogli wziąć
udziału w turnieju, a nawet utracą możliwość otrzymania nagród. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany
regulaminu w każdym czasie, powiadamiając uczestników za pomocą sposobu komunikacji określonego w
regulaminie. Jeśli podejrzewasz, że ktoś oszukuje, zgłoś to zespołowi administracyjnemu.

1.1. Szanuj graczy
1.1.1. Bądź miły, pomocny i wyrozumiały
1.1.2. Nie obrażaj, nie atakuj, nie groź, nie dyskryminuj ani nie znęcaj się nad innymi graczami
1.1.3. Nie publikuj spamu, reklam i denerwujących, nieprzyzwoitych lub bezwartościowych treści
1.1.4. Nie dyskutuj publicznie na drażliwe tematy, takie jak relig�ne lub polityczne
1.1.5. Nie zastraszaj swoich przeciwników
1.1.6. Nie oskarżaj innych graczy bez żadnych dowodów
1.1.7. Nie zmuszaj przeciwnika do niepotrzebnego czekania
1.1.8. Nie przeszkadzaj innym graczom w grze
1.1.9. Nie będziemy tolerować rasizmu, seksizmu ani przemocy

1.2. Szanuj grę
1.2.1. Nie zapisuj się do Turnieju z więcej niż jednym kontem
1.2.2. Nie rozłączaj się ani nie wychodź bez poddania się, gdy przegrasz
1.2.3. Wszystkie ruchy w grach muszą być Twoje
1.2.4. Nie korzystaj z niczyjej pomocy
1.2.5. Nie udostępniaj nikomu swojego konta ani nie używaj konta innej osoby
1.2.6. Nie oszukuj w żaden sposób
1.2.7. Nie używaj silników szachowych, różnego oprogramowania, botów, wtyczek ani żadnej

analizy pozycji, sprawdzania błędów lub narzędzia do najlepszego ruchu podczas gry
1.2.8. Podejrzenie przeciwnika o oszustwo nie upoważnia Cię do tego samego
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2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Niniejszy regulamin („Regulamin Turnieju”) określa zasady organizacji i uczestnictwa w Turnieju

Erasmus+ Chess („Turniej”).
2.2. Regulamin Turnieju obowiązuje wszystkich uczestników turnieju („Uczestnicy”).
2.3. Turniej organizowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu

Erasmus+ oraz Europejski Korpus Solidarności („Organizator”).
2.4. Turniej jest produkowany i zarządzany przez KGH.EC Sp. z oo o. ("Wykonawca").
2.5. Turniej jest administrowany przez wyznaczonych sędziów sportowych („Zespół Administracyjny”).
2.6. Turniej dedykowany jest dla państw członkowskich UE oraz państw trzecich zrzeszonych w

programie Erasmus+, co oznacza, że w turnieju mogą wziąć udział obywatele z: Austria, Belgia,
Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry,
Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Północna
Macedonia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania,
Szwecja, Turcja. Aktualna lista dostępna jest tutaj.

2.7. Turniej jest rozgrywany online za pośrednictwem chess.com („Platforma Turniejowa”), a udział jest
bezpłatny lub odpłatny.

2.8. Nagrody określone w regulaminie przeznaczone są dla trzech najlepszych graczy („Laureaci”) w
turnieju.

2.9. Kontakt Uczestników z Zespołem Administracyjnym odbywa się wyłącznie na serwerze Discord pod
adresem https://tiny.cc/erasmuschess.

2.10. Głównym językiem kontaktu i komunikacji w związku z turniejem jest język angielski lub polski.
2.11. Rejestracja do Turnieju oznacza akceptację Regulaminu i jego postanowień.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA
3.1. Obowiązki uczestnika

3.1.1. zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Turnieju;
3.1.2. posiadanie lub założenie własnego konta na chess.com;
3.1.3. przystąpienie do Klubu wskazanego w sekcji rejestracja;
3.1.4. dostosowanie do terminów narzuconych przez Organizatora;
3.1.5. przestrzeganie kodeksu postępowania i zasad fair-play;
3.1.6. przestrzeganie zaleceń wydanych przez Zespół Administracyjny;
3.1.7. dołączenie do serwera Erasmus+ Chess Discord: https://tiny.cc/erasmuschess;
3.1.8. dostarczenie wszelkich informacji i dokumentów wymaganych przez Organizatora.

3.2. Zasady uczestnictwa
3.2.1. Do Turnieju może przystąpić nieograniczona liczba graczy;
3.2.2. Konto Uczestnika nie może posiadać żadnej blokady na platformie chess.com;
3.2.3. Uczestnicy mogą brać udział w każdej rundzie kwalifikacyjnej, aż do momentu

zakwalifikowania się do etapu finałowego;
3.2.4. W przypadku podejrzenia Uczestnika o oszustwo może zostać on poproszony o

udostępnienie ekranu lub kamery, a jego gra zostanie sprawdzona przez Zespół
Administracyjny;

3.2.5. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora lub Zespół Administracyjny osoby, która nie
spełnia warunków uczestnictwa lub złamie którąś z zasad, zostanie ona wykluczona z
turnieju i nie będzie mogła odebrać nagrody;
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4. REJESTRACJA
4.1. Rejestracja obowiązuje wyłącznie w przypadku turniejów kwalifikacyjnych.
4.2. Daty rejestracji

4.2.1. Początek 03.10.2022.
4.2.2. Koniec  17.11.2022, 11:00.

4.3. Trzyetapowy proces rejestracji
4.3.1. Pierwszy krok:

4.3.1.1. Załóż konto na platformie chess.com;
4.3.1.2. Zaloguj się do platformy chess.com;
4.3.1.3. Odwiedź lub wyszukaj klub szachowy „Erasmus+ Chess”

https://www.chess.com/club/erasmus-chess;
4.3.1.4. Klikn� „Dołącz do klubu”.

4.3.2. Drugi krok:
4.3.2.1. Wypełn� formularz uczestnictwa

https://forms.gle/s8A8Q5Bb2Nec3BLU9
4.3.3. Trzeci krok:

4.3.3.1. Na godzinę przed rozpoczęciem każdych kwalifikacji musisz zarejestrować się do
Turnieju dostępnego w Klubie na platformie turniejowej chess.com.

5. HARMONOGRAM I FORMAT

5.1. Format turnieju
5.1.1. Turniej podzielony jest na dwa etapy:

● cztery turnieje kwalifikacyjne
● turniej finałowy

5.1.2. Z każdego turnieju kwalifikacyjnego 10 graczy awansuje do turnieju finałowego.
5.1.3. W finale weźmie udział 40 zakwalifikowanych zawodników.
5.1.4. Zakwalifikowani gracze nie mogą brać udziału w następnych turniejach kwalifikacyjnych.

5.2. Zasady turnieju
5.2.1. System szwajcarski na dystansie 13 rund.
5.2.2. Tempo gry to 10 minut na gracza.
5.2.3. W przypadku remisu decyduje standardowa punktacja pomocnicza chess.com.
5.2.4. Strona, po której gracz rozpoczyna grę, jest wybierana losowo przez Platformę Turniejową.

5.3. Harmonogram turnieju
5.3.1. Turnieje kwalifikacyjne

5.3.1.1. Pierwsze kwalifikacje: 14.11.2022, 14:00
5.3.1.2. Drugie kwalifikacje: 15.11.2022, 14:00
5.3.1.3. Trzecie kwalifikacje: 16.11.2022, 14:00
5.3.1.4. Czwarte kwalifikacje: 17.11.2022, 14:00

5.3.2. Turniej finałowy: 18.11.2022, 14:00
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6. NAGRODY
6.1. W Turnieju dla Laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe w postaci nagród rzeczowych o łącznej

wartości ok. 2.100 EUR.

6.2. Wartość i podział nagród dla Zwycięzców w zależności od osiągniętego miejsca przedstawia się
następująco:

● pierwsze miejsce - ok. 1.200 EUR,
● drugie miejsce - ok. 600 EUR,
● trzecie miejsce – ok. 300 EUR.

6.3. Nagrody nie można wymienić na gotówkę.

6.4. Nagroda zostanie dostarczona kurierem wyłącznie w obrębie państw określonych w regulaminie
(2.2.6).

6.5. W przypadku konieczności opodatkowania nagrody, zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili
wydania nagrody, odbiorca zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do wystawienia
dokumentów podatkowych.

6.6. Zawodnik zobowiązuje się do przekazania Organizatorowi danych adresowych w celu dostarczenia
nagród.

6.7. Jeśli Zawodnik jest niepełnoletni, to może przekazać Organizatorowi dane niezbędne do wystawienia
dokumentów podatkowych oraz przesłania nagrody od rodzica lub opiekuna prawnego.

6.8. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Laureatem, co skutkuje nieodebraniem nagrody,
nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, a Laureat nie będzie dochodził żadnych praw z tego
tytułu.

7. PRAWA I OŚWIADCZENIA

7.1. Zgoda na wykorzystanie osobistego wizerunku
7.1.1. Organizator zastrzega sobie prawo do uzyskania zgody Laureatów na wykorzystanie

wizerunku, a Uczestnik daje to prawo Organizatorowi poprzez zapisanie się do turnieju
szachowego „Erasmus+ Chess” (dalej „Turniej”).

7.1.2. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę powinni wyrazić rodzice lub opiekunowie
prawni.Uczestnik oświadcza, że ich opiekunowie prawni wiedzą o ich udziale i wyrażają na
to zgodę.

7.1.3. Zgoda będzie dotyczyła wykorzystania wizerunku utrwalonego na zdjęciach i nagraniach
audiowizualnych dokonanych w związku z udziałem w Turnieju.

7.1.4. Zgoda będzie obejmować utrwalanie, przetwarzanie, powielanie materiałów z wizerunkiem
Laureata jakąkolwiek techniką oraz ich rozpowszechnianie za pomocą dowolnego medium
(dowolna forma przekazu obrazu i dźwięku), w szczególności poprzez umieszczenie
wizerunku na stronie internetowej Organizatora, a także jako oficjalne profile Organizatora
w mediach społecznościowych zgodnie z celami i działaniami prowadzonymi przez
Organizatora, w szczególności w celu promowania programów (projektów) realizowanych
przez Organizatora bez konieczności ich uprzedniej zgody.
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7.1.5. Organizator będzie również uprawniony do udostępnienia materiałów zawierających
wizerunek Laureata oraz danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji
podmiotów, z którymi Organizator współpracuje, w celu promocji, wykorzystania i
upowszechniania wyników działalności prowadzonej przez Organizatora. Organizator.

7.2. Deklaracja uczestnika
Upoważniam Organizatora do wykorzystywania tak utrwalonego wizerunku podczas imprez
realizowanych z udziałem Organizatora i związanych z jego działalnością statutową. Wyrażam
zgodę bezpłatnie, bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

8. DANE OSOBOWE
8.1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby turnieju (tj. danych przekazanych)

przez poszczególnych Uczestników – w celu wzięcia udziału w turnieju oraz wydania nagrody)
Organizatora i Wykonawcę. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych
oraz że posiada i stosuje odpowiednie środki techniczne spełniające wymogi Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1; „RODO”), chroniącej prawa
osób, których dane dotyczą.

8.2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem
e-mail: Organizator: iod@frse.org.pl, Wykonawca: mariusz.klimowicz@kgh.ec.

8.3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia turnieju na zasadach
określonych w Regulaminie Turnieju i tylko dane niezbędne do udziału w Turnieju. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Turnieju.

8.4. Osobom, które podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz, z
zastrzeżeniem przepisów prawa oraz posiadają prawo do:

8.4.1. sprostowanie danych,
8.4.2. usunięcie danych,
8.4.3. ograniczenia przetwarzania danych,
8.4.4. możliwość przenoszenia danych,
8.4.5. zgłosić sprzeciw,
8.4.6. wycofać zgodę w dowolnym momencie.

8.5. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujące rodzaje danych osobowych:
8.5.1. imię i nazwisko;
8.5.2. adres zamieszkania;
8.5.3. adres e-mail;
8.5.4. rok urodzenia

8.6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8.7. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem postanowień
przewidzianych przepisami prawa.
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8.8. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa - w przypadku stwierdzenia, że dane są
przetwarzane niezgodnie z prawem.

8.9. Organizator i Wykonawca stosują środki techniczne i organizacyjne mające na celu odpowiednie,
adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną powierzonych danych osobowych.
Organizator i Wykonawca wdrożyli odpowiednie środki zapewniające poziom bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter,
zakres, cel i kontekst przetwarzania oraz ryzyko naruszania praw i wolności osób fizycznych o
różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia. Organizator i Wykonawca w szczególności biorą
pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem danych wynikające z:

8.9.1. przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie,
8.9.2. utratę, modyfikację, nieuprawnione ujawnienie danych,
8.9.3. nieuprawniony dostęp do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub

przetwarzanych w inny sposób.

8.10. W celu wzięcia udziału w Turnieju Uczestnik powierza Organizatorowi przetwarzanie danych
osobowych. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych oraz żądania ich sprostowania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich
brak uniemożliwi udział w Turnieju lub odbiór nagrody.

8.11. Uczestnik zobowiązany jest do informowania Organizatora o każdej zmianie w zakresie danych
osobowych Uczestnika udostępnionych odrębnie Organizatorowi.

8.12. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe przez czas trwania Turnieju. Niezwłocznie po
zakończeniu Turnieju Organizator zaprzestaje przetwarzania danych.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Organizator lub Wykonawca ma prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu

Organizator lub Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia aktualnej (zmienionej) wersji
Regulaminu za pośrednictwem serwera Discord.

9.2. Ani Organizator, ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika
nieprawdziwych danych, w tym naruszających prawa osób trzecich. Zawodnik zobowiązuje się do
naprawienia szkody poniesionej przez Organizatora lub Wykonawcę w przypadku, gdy którekolwiek
z oświadczeń złożonych w Turnieju okaże się nieprawdziwe w całości lub w części.

9.3. Prawo do interpretacji Regulaminu przysługuje Organizatorowi lub Zleceniobiorcy, a w sprawach
nieuregulowanych w Regulaminie wyłączne prawo decydowania ma Zespół Zarządzający
Turniejem.

9.4. W sytuacji nieuregulowanej Regulaminem Organizator i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do
podjęcia decyzji o rozstrzygnięciu sporu decyzją Zespołu Administracyjnego.

9.5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego akceptacji przez Organizatora.
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