
Regulamin wewnętrzny w czasie Międzynarodowego Letniego 

Pucharu Małopolski w Szachach 12-17.07.2021  TAURON ARENA Kraków. 
1. Międzynarodowe Turnieje Szachowe Letni Puchar Małopolski 2021 ze względu na zagrożenie epidemiologiczne są 

zawodami otwartymi z kontrolowaną liczbą osób odwiedzających. 
2. W zawodach w każdej rundzie uczestniczą wyłącznie zawodnicy po weryfikacji przez biuro zawodów.  
3. Opiekun/kierownik/zawodnik w  dniu 11.07.2021  od godziny 17.00  do 20.00 a w dniu 12.07.2021 30-10 minut przed 

rundą odbiera  z biura zawodów : 
1) Imienny Identyfikator. 

2) Materiały do wypełnienia przez uczestników dotyczące RODO oraz Bezpieczeństwa Epidemiologicznego, 

Regulamin wewnętrzny, które są warunkiem udziału w zawodach. 
3) Potwierdza zgodność płatności, ewentualnie uzupełnia różnice.  
4) Podaje dane do faktury oraz email do wysłania oraz kontaktu. 

4. W dniu 11.07.2021 o godzinie 22.00 podane zostaną kojarzenia dla turnieju M i A do I rundy. Zawodnicy nie 

zweryfikowani nie zostaną skojarzeni. 
5. Biuro Zawodów mieści się w Recepcji Małej Hali TAURON ARENA Kraków.  Rekomendowany kontakt z 

organizatorami to email chessinchrzanow@wp.pl, tel. 606704871. Strona www.chinch.pl, FB Chessinchrzanow - turnieje. 
6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do noszenia identyfikatora podlegającego kontroli. Koszt duplikatu 5 zł.  
7. Aby wejść na obiekt jako gość należy wykupić imienny identyfikator w cenie 5 zł ( na cały turniej ) oraz przejść 

weryfikację epidemiologiczną, RODO i podpisać regulamin. 
8. Na teren zawodów a szczególnie Sali gry nie mają wstępu żadne osoby, które nie zarejestrowały się u organizatorów  

i nie przeszły procedury epidemiologicznej. 

9. Za pobyt w obiekcie w czasie zawodów oraz bezpieczeństwo odpowiada właściciel TAURON ARENA Kraków oraz 

organizator Klub Sportowy Chess in Chrzanow. Obiekt jest monitorowany. 
10. Jeżeli u osoby  pojawi się np. temperatura powyżej 38 stopni Celcjusza osoba ta powinna być odizolowana,  

a następny pomiar temperatury należy przeprowadzić po 4 godzinach.   
11. Zawodnik z temperaturą nie może być dopuszczony do gry. W przypadku  oznak wskazujących na zarażenie 

koronawirusem powiadamiana jest jednostka Oddziału SANEPID. 

Sędzia lub organizator  może nakazać zawodnikowi założenie maseczki w celu profilaktyki np. spowodowanej kaszlem. 

12.Zabrania się uczestnikom opuszczania miejsca gry w trakcie rundy oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek 

rozmów zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi.  

13. Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach  oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest delegujący klub 

zawodnika, zawodnik lub opiekunowie prawni.  
14. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych 

urządzeń elektronicznych pod rygorem: - dla zawodników - przegrania partii; - dla innych osób - zakazu wstępu na salę 

gry do końca turnieju. 

15. Zawodnik może być poddany kontroli stanu trzeźwości lub posiadania urządzeń elektronicznych przed lub w czasie 

rundy. Brak zgody zawodnika uniemożliwia udział w rundzie.  
16. Na terenie ośrodka obowiązują ogólne zalecenia sanitarno-epidemiologiczne w celu ograniczenia rozprzeszczeniania 

się COVID-19 , są to : 

1) Zalecane jest zachownie bezpiecznego dystansu. 

2) Obowiązek zasłaniania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych oraz w terenie otwartym w przypadku braku 

możliwości zachowania bezpiecznego dystansu. 

3) W czasie gry decyzja o stosowaniu się do pkt. 2) należy do zawodnika lub ust. 11. 

4) Obowiązkowa dezynfecja rąk przed wejściem na salę gry. 

5) Zalecane wietrzenie Sali. 

6) Zalecane częste mycie rąk. 

17. W obiekcie obowiązuje bewzględny nakaz przestrzegania regulaminu TAURON ARENA Kraków ( załącznik ). 

18. Osoby naruszające powyższy regulamin będą usunięte z miejsca rozgrywek przez właścicieli lub organizatorów bez 

zwrotu poniesionych kosztów udziału. Oznaczać to będzie brak możliwości  kontynuowania udziału w zawodach. 

 Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu wirusem 

COVID-19 . Zobowiązuję się również do przekazania informacji organizatorom lub odpowiednim służbom, gdyby w 

trakcie trwania zawodów  pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia , które mogą wskazywać na zakażenie wirusem 

COVID-19. 
Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora. 

 

Zapoznałem się z regulaminem :                                                                          Organizatorzy  

                                                                                                    Dyrektor MAŁOPOLSKIE CHESS TOUR         
...................................................................................................                 Marian Sadzikowski                      
              Czytelnie : data, imię i nazwisko 


