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Regulamin  
XIV Ogólnopolskich Mistrzostw Jaworzna w SCRABBLE  

DZIECI i MŁODZIEŻY 2019 
z dnia 6 listopada 2019 r. 

Organizatorzy: Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, 
Polska Federacja Scrabble 

       
 

§1 

Niniejszy Regulamin Stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator oraz osoba zgłaszająca 

chęć udziału w XIV Ogólnopolskich Mistrzostwach Jaworzna w SCRABBLE Dzieci i Młodzieży 2019 - 

występująca jako Uczestnik lub jego Przedstawiciel ustawowy. 

 

§2 

Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy. 

§3 

• Administratorem Danych Osobowych zgodnie z 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 (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679) jest Miejskie Centrum Kultury 

i Sportu z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Krakowskiej 8;  

• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem  

e-mail: iod@gmainvest.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem  

„IOD”; 

• Dane osobowe wynikające zbierane poprzez formularz zgłoszeniowy i kartę zgłoszeń, o którym 

mowa w §7 przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia 

bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu 

o art. 6 ust. 1 lit. b  Rozporządzenia 2016/679, dane osobowe w postaci wizerunku uczestników 

przetwarzane będą na podstawie zgody, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia 2016/679; 

• Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy 

wspierające w działalności MCKIS, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania 

danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679 

• Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 

lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane; 

•  Uczestnik posiada prawo: 

o dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,  zgodnie  

z art. 15 i 16 Rozporządzenia 2016/679, 

o ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia 2016/679, 

o usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, 

o wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny 
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 z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych,   

o do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  

w tym w postaci wizerunku. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

• Uczestnikowi nie przysługuje:  

o prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 

2016/679, 

o prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679,  

z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 

1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679; 

 

• Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych 

skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie; 

• Dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

§4 

TERMIN i HARMONOGRAM:   22 listopada 2019 r. (piątek),  
 

  9.15 - 9.45 - rejestracja zawodników, 

10.00 - oficjalne rozpoczęcie Mistrzostw, 

10.00 - 12.00 – rozgrywki (1-2 runda), 

12.00 - 12.30 – przerwa,  

12.30 - 14.30 – rozgrywki (3-4 runda),  

15.00 - uroczyste zakończenie Mistrzostw, rozdanie nagród 

 

  §5 

KATEGORIE WIEKOWE:  
 

1) młodsi uczniowie szkół podstawowych: DZIECI - klasy III-VI SP (9-12 lat)  

2) starsi uczniowie szkół podstawowych: MŁODZIEŻ - klasy VII-VIII SP (13-15 lat) 

      3) uczniowie szkół średnich:  MŁODZIEŻ  (16-19 lat) 
 

• Organizator dopuszcza możliwość połączenia dwóch kategorii młodzieżowych w jedną,  
w razie niewielkiej ilości zgłoszeń w tym obszarze 

• Prosimy o określenie wieku uczestników w kategoriach szkolnych (j. w.).  
O kwalifikacji do danej kategorii w pierwszej kolejności decyduje klasa i szkoła.  
Podanie nieprawdziwych informacji w karcie zgłoszeń może spowodować dyskwalifikację 
uczestnika.  

 
 

§6 

 MIEJSCE ROZGRYWEK:      

   Hala Sportowa Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie - Os. Stałe,  

  43-600 Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 18, tel. (032) 615-50-55 
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§7 

WARUNKI UCZESTNICTWA i ZGŁOSZENIA: 

• Każda placówka proponuje do udziału w Konkursie maksymalnie 4 uczniów z danej kategorii 
wiekowej (czyli limit dla jednej placówki wynosi maksymalnie 12 uczniów) 

• akceptowane będą również zgłoszenia indywidualne (rodzic lub pełnoletni uczeń) 

• karty zgłoszeń będą przyjmowane do dnia 18 listopada 2019 r. (poniedziałek) 

• prawo udziału w Mistrzostwach mają osoby mieszczące się w określonych kategoriach 
wiekowych, które zapoznały się z regulaminem i akceptują jego treść oraz terminowo wypełniły 
formularz na stronie internetowej PFS lub MCKiS, przesłały kartę zgłoszeniową wraz ze zgodą 
na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez rodzica lub przez siebie  
(w przypadku pełnoletnich uczniów) oraz znają zasady gry w scrabble 

• karty zgłoszeń, regulamin i zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie 
wizerunku do pobrania na stronie Miejskiego Centrum Kultury i Sportu  
w Jaworznie: http://www.mckis.jaw.pl/  

 
§8 

ELIMINACJE DO MISTRZOSTW:   

• teren gry i dostępność sędziów jest ograniczona, dlatego w najmłodszej kategorii wiekowej liczy 
się kolejność zgłoszeń 

• Organizator ma prawo ograniczyć liczbę osób reprezentujących daną placówkę na poczet 
zwiększenia ilości udziału placówek w rozgrywkach  

• w razie potrzeby ograniczenia liczby uczestników Organizator będzie zapraszał do udziału      
w Mistrzostwach w pierwszej kolejności osoby z pierwszych pozycji kart zgłoszeniowych 

• 19 listopada 2019 r. (wtorek) Organizator prześle drogą mailową opiekunom listę osób  
i placówek zakwalifikowanych do Mistrzostw   
 

§9 

PRZEBIEG MISTRZOSTW (22 listopada 2019 r.): 

• Organizator wyznacza osobę pełniącą obowiązki Sędziego Głównego 

• interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego, który będzie czuwał nad 
poprawnością przebiegu Mistrzostw 

• każdy zakwalifikowany uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania swojej obecności  
u Sędziego Głównego przed rozpoczęciem rozgrywek, czyli w godz. 9.15 - 9.45. 

• nie pobieramy wpisowego od Mistrzostw w kategorii wiekowej DZIECI i MŁODZIEŻ 

• przy każdym stoliku gry będą znajdowały się dwie grające ze sobą osoby  

• właściwość zapisu ruchów i przebiegu gry w młodszych kategoriach wiekowych będzie na 
bieżąco kontrolowana przez sędziów stolikowych, natomiast starsi zawodnicy zobowiązani są do 
samodzielnego prowadzenia zapisu ruchów swoich i przeciwnika oraz do reagowania na jego 
błędy  

• jeżeli liczba uczestników będzie nieparzysta, wówczas osoba wyznaczona przez program 
komputerowy będzie pauzować, a punktacja za pauzowanie będzie jej doliczona zgodnie  

        ze wskazaniem programu (każdy uczestnik może pauzować tylko jeden raz) 

• sędzia stolikowy będzie dysponował podręcznym słownikiem dopuszczalnych w grze  
        2-literowych oraz 3-literowych wyrazów, opracowanym na podstawie Oficjalnego Słownika 

Polskiego Scrabblisty 

• podstawą do sprawdzania poprawności użytych wyrazów będzie Oficjalny Słownik  
        Polskiego Scrabblisty, umieszczony w programie komputerowym PFS, który będzie dostępny dla 

graczy przez cały okres trwania Mistrzostw 

• każdy zawodnik będzie uczestniczył w 4 rundach 

• wszystkie rundy będą rozegrane bez powtórzeń, tzn. każda runda z innym przeciwnikiem  
(1-3 system połówkowy, 4- szwajcar) 

• komputer przyporządkuje graczy do stolików przed każdą kolejną rundą 

http://www.mckis.jaw.pl/
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• każdy z zawodników ma na swoje posunięcia po 20 minut w każdej kategorii (limitu czasu pilnuje 
zegar), ale nadrzędnie obowiązuje zasada, która mówi, że łączny czas każdej rozgrywanej rundy 
nie może przekroczyć 50 minut (sędzia ogłasza koniec czasu na rundę) 

• osoby, które zdobędą największą ilość dużych punktów zostaną jednocześnie zwycięzcami  
        XIV Ogólnopolskich Mistrzostw Jaworzna w Scrabble Dzieci i Młodzieży 2019 

• o wysokości zdobytych miejsc decyduje kolejno:  
 - ilość wygranych partii (duże punkty) 
 - suma małych punktów 

• rozdanie nagród i pucharów w każdej kategorii przewidywane jest na godzinę 15.00 

• planowany czas rozpoczynania się poszczególnych partii oraz godzina zakończenia turnieju 
może ulec niewielkiemu przesunięciu ze względu na zmienny czas finalizowania rozstawień 

• szczegóły dotyczące rozgrywania poszczególnych rund (w tym prawidłowe zasady gry  
  w scrabble) wyjaśnia dodatkowo Regulamin Turniejowy PFS zamieszczony na stronie 

internetowej Polskiej Federacji Scrabble   
 

§10   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie Mistrzostw, nieobjęte niniejszym Regulaminem, 
rozstrzyga Sędzia Główny 

• regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• zeskanowane karty zgłoszeń oraz podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych 
należy przesłać na adres swietlica.podleze@mckis.jaw.pl   
w nieprzekraczalnym terminie:  
do 18 listopada 2019 r. (poniedziałek) / liczy się kolejność zgłoszeń/ 

• osoba do kontaktu: Instruktor Kultury w MCKiS Jaworzno – Aneta Szczyrzyca,  
tel. służbowy: 883-327-143, e-mail: aneta.szczyrzyca@mckis.jaw.pl  
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