
 
 
 
          
                                           TURNIEJ SKATA 
            ZORGANIZOWANY Z OKAZJI INDUSTRIADY 
          –    ŚWIĘTA SZLAKU ZABYTKÓW TECHNIKI 
 
 
                                           Karta zgłoszenia 

 

 

Imię i nazwisko / nazwa zespołu / nazwa duetu* 

 

Adres* (wystarczy podać miejscowość) 

 

Telefon kontaktowy* 

 

Data złożenia deklaracji przystąpienia do turnieju 

Oświadczenie 

Oświadczam, że w pełni akceptuję regulamin turnieju.  

Informacja 

Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach nie ponosi odpowiedzialności za przekazane 

Sędziemu pieniądze. 

Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach nie ponosi odpowiedzialności za podział i rozliczenie 

przez Sędziego pieniędzy. 

Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach jest fundatorem nagród rzeczowych  

 

                                                                                                                   

…............................................................. 

                                                        

 

                                                                               Czytelny podpis 

 

                                                                        Zgoda na upublicznienie wizerunku  

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach.                                                                                           
2.      Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Mirosław Karwot; email: iod.inspect@gmail.com                                                                                                 
3.      Zakres przetwarzanych danych: Zdjęcia i materiały filmowe zawierające wizerunek, zarejestrowane podczas wydarzeń związanych z   
uczestnictwem w programach, projektach i innych uroczystościach zorganizowanych przez Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, 
udostępnione na stronie internetowej Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, profilach internetowych, w mediach społecznościowych 
zarządzanych przez Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach oraz w innych mediach, a także w gazetkach i na tablicach 
informacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                    
4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oraz zakresie niezbędnym do jego realizacji. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych: 
Informacja oraz promocja Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Rozporządzenie 
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.  Ustawa o prawach autorskich i prawach 
pokrewnych (art. 81 i 83).  Kodeks Cywilny (art. 23 i 24).                                                                                                                                                                                               
5.        Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą (kategorie odbiorców): Osoby korzystające z strony internetowej Centrum Kultury Śląskiej w 
Świętochłowicach, profili internetowych,  mediów społecznościowych zarządzanych przez Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach oraz innych 
mediów, a także z gazetek i tablic informacyjnych                                                                                                                                                                                                
6.         Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.                                                                                
7.         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: Do wycofania zgody                                                                                                                      
8.         Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia  danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.                                                                                                                                                                                 
9.        Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.                                                                                                         
10.      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: warunkiem umownym                                                                                                                                           
11.      Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: Brak obowiązku.                                                                     
12.      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będzie przeprowadzany proces profilowania. 

        Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka/podopiecznego 
 

1.        Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka/podopiecznego jest: Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach 
2.        Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest – jeżeli został powołany: Mirosław Karwot; email: iod.inspect@gmail.com  
3.        Dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego przetwarzane będą w celu oraz zakresie niezbędnym do jego realizacji. Cel i podstawa 
prawna przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzanie w celu realizacji działań prowadzonych w związku z realizacją konkursu, 
przeglądu, festiwali organizowanych przez Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 
Rozporządzenie 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. Ustawa o prawach 
autorskich i prawach pokrewnych (art. 81 i 83). Kodeks Cywilny (art. 23 i 24). 
4.        Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą:  Osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w 
ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,  inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów przetwarzają dane 
osobowe dla Administratora.                                                                                                                                                                                                                                               
5.        Dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.                                        
6.        Dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego będą przechowywane przez okres: Dane będą przechowywane ze względu na obowiązki 
wynikające z regulacji księgowych i podatkowych przez czas ich trwania oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia 
ewentualnych roszczeń.                                                                                                                                                                                                                                                    
7.        Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dziecka/podopiecznego oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.                                                                                                                                                                                                                                   
8.          Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dziecka/podopiecznego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.                                                         
9.      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych Pani/Pana dziecka/podopiecznego jest: warunkiem uczestnictwa w konkursie                                               
10.      Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: Brak możliwości uczestnictwa w konkursie.                                                                                                                                                                                                                                         
11.      Dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będzie przeprowadzany proces 
profilowania. 

Zapoznałam/zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną Administratora danych i wyrażam zgodę na przetwarzanie mioch danych osobowych /mojego 
dziecka/podopiecznego w wyżej wymienionym celu i zakresie. 
 
 
 
 
 
                  Imię i nazwisko  uczestnika konkursu                                                                          Podpis ( za dziecko do 16-go roku życia podpisuje rodzic) 
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TURNIEJ SKATA  

ZORGANIZOWANY Z OKAZJI INDUSTRIADY – SWIĘTA SZLAKU 

ZABYTKÓW TECHNIKI 

✓ Termin: 3 września 2022 w godzinach 15:00 – 19:00 

✓ Organizator: Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach 

✓ Uczestnikami turnieju mogą mieszkańcy Świętochłowic 

✓ Liczba uczestników: maksymalnie 20 osób / 5 stolików ( decyduje 

kolejność zgłoszeń ) 

✓ Zapisy do dnia 25.08.2022 pod nr telefonu 515 182 275 

✓ Sędzia – Józef Klein 

REGULAMIN TURNIEJU 

❖ turniej odbędzie się w 2 rundach,  po 90 minut  

❖ każda runda składa się z 36 rozdań 

❖ w klasyfikacji ogólnej będą liczone punkty zdobyte e obydwu rundach 

❖ wpisowe wynosi 20zł i jest wpłacane Sędziemu w dniu turnieju 

❖ wpadki będą karane –  1 zł za pierwszą 2zł za drugą – 3 zł za trzecią – 

4 zł za każdą następną 

❖ 100% wpisowego przeznaczone jest do podziału między zawodników 

jako nagrody pieniężne 

❖ fundatorem nagród rzeczowych dla zwycięzców jest Centrum Kultury 

Śląskiej w Świętochłowicach 

 

        
     


