II Ogólnopolskie Szaradziarskie Mistrzostwa Błonia
z okazji Święta Niepodległości
1. Organizator: Centrum Sportu w Błoniu
2. Termin:20.11.2021 r. /sobota/, kompleks sportowo-rekreacyjny przy
ul. Grodziskiej 1, 05-870 Błonie (sala konferencyjna)

3. Program turnieju:
- 10.00 – Rejestracja uczestników
- 10.50 – Otwarcie turnieju
- 11.00 – Początek turnieju
- ok. 16:00 - Zakończenie turnieju

4. Cel:
- popularyzacja szaradziarskich rozrywek umysłowych
- uczczenie Święta Niepodległości
- wyłonienie szaradziarskiego Mistrza Błonia na 2021 rok

5. Zgłoszenia do zawodów:
- warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przesłanie do dnia 15.11.2021.r karty
zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu, na adres mailowy:
zapisy@cs.blonie.pl, w tytule II Ogólnopolskie Szaradziarskie Mistrzostwa Błonia
- oryginał dokumentów należy dostarczyć w dniu turnieju do Przewodniczącego jury.
zlokalizowanego w holu głównym Centrum Sportu w Błoniu przy ul. Grodziskiej 1.
- zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
- udział w turnieju jest bezpłatny

6. Zasady gry
1) Turniej składa się z dwóch rund, z których każda trwa 75 minut.
2) Uczestnicy turnieju rozwiązują zadania w otrzymanych 12-stronicowych
zestawach, identycznych dla każdego zawodnika. Każdy zawodnik przed
przystąpieniem do rozwiązywania danej rundy jest zobowiązany do sprawdzenia
kompletności zestawu, braku jakichkolwiek wad wydruku i czytelnego podpisania
zestawu imieniem i nazwiskiem.
3) Zadanie uznaje się za rozwiązane, jeśli
3)a w przypadku zadań diagramowych: wypełniony jest cały diagram,
3)b w przypadku innych zadań: podane jest końcowe rozwiązanie.
Dodatkowe ustalenia:
W przypadku zadań szyfrowanych sprawdzana będzie tylko poprawność hasła końcowego.
W przypadku rebusów nie ma obowiązku podawania członów, ale zaleca się ich podawanie,
gdyż może być ono niezbędne dla ewentualnego uznania rozwiązania nieautorskiego.

4) Szereg zadań ma punktację stopniowaną. Punktację niższą od maksymalnej
zawodnik uzyskuje, jeśli rozwiązanie jest niekompletne. Każdy błąd obniża
punktację o jeden stopień. Przez błąd w zadaniu rozumie się brak wpisanego
wyrazu, wyraz wpisany błędnie lub wyraz wpisany nieczytelnie, uniemożliwiający
jednoznaczne odczytanie. Błąd na skrzyżowaniu wyrazów jest uznawany za dwa
błędy.
5) Jeśli podane przez zawodnika rozwiązanie zadania nie jest zgodne z rozwiązaniem
autorskim, o jego poprawności decyduje jury turnieju.
6) O ostatecznej kolejności w całym turnieju decyduje suma uzyskanych przez
zawodnika punktów. W przypadku remisu zwycięży osoba, która uzyskała
więcej punktów w drugiej rundzie, jeśli to kryterium nie przyniesie
rozstrzygnięcia – osoba, która rozwiązała więcej wyżej punktowanych zadań w
obu rundach, a w dalszej kolejności decyduje czas oddania pracy.
6)a. Remisy rozstrzyga się tylko w przypadku lokat 1–20.
7) Zawodnik może oddać pracę przed upływem regulaminowego czasu, jednak bez
możliwości jej ponownego otrzymania.
8) W trakcie trwania rund zawodnikowi nie wolno: opuszczać swojego miejsca
startowego, palić papierosów, kontaktować się z innymi zawodnikami, korzystać
z jakichkolwiek źródeł pomocniczych, używać telefonów, smartfonów itp. Karą za
ww. wykroczenia może być upomnienie uczestnika, a w dalszej kolejności jego
dyskwalifikacja.

7. Nagrody:
- puchary i nagrody za miejsca I – III.

8. Zasady Covid
- uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych wytycznych sanitarnych
określonych w aktach prawnych wydawanych w związku z wystąpieniem stanu
epidemii, w tym Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów.’
- w turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe (bez oznak infekcji), nie
objęte kwarantanną ani nadzorem epidemiologicznym
- przypominamy o konieczności dezynfekcji rąk, posiadaniu maseczki na terenie
obiektu (nie dotyczy sali konferencyjnej), zachowaniem dystansu społecznego

9. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu (dalej:

„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Grodziska 1, 05-870 Błonie. Z Administratorem
można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul.Grodziska 1,
05-870 Błonie lub drogą e-mailową pod adresem: centrumsportu@blonie.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z
którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
a) publikacją wizerunku tj. zdjęć oraz nagrań na stronie internetowej Administratora,
portalach społecznościowych oraz wywieszaniu ich w placówce Administratora - art.
6 ust. 1 lit. a RODO – dane będą przechowywane bezterminowo do czasu wycofania
zgody oraz zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji;

b) rejestracji i wzięcia udziału w II Ogólnopolskich Szaradziarskich Mistrzostwach
Błonia - art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane będą przechowywane przez 3 lat od momentu
zakończenia Mistrzostw oraz zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji,
c) dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą
przechowywane przez 3 lata od momentu zakończenia Mistrzostw.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie
umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. do dostawców usług
informatycznych.
8. Posiada Pan/ Pani prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora.
Ich niepodanie spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w II Ogólnopolskich
Szaradziarskich Mistrzostwach Błonia. Zgoda na przetwarzanie i publikację wizerunku
jest dobrowolna.
10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

10.Postanowienia końcowe
- organizator nie ubezpiecza uczestników
- uczestników turnieju obowiązują regulaminy obowiązujące na obiektach Centrum
Sportu w Błoniu
- za rzeczy zgubione, skradzione lub pozostawione w trakcie trwania turnieju
organizator nie odpowiada
- w sprawach nieujętych w regulaminie decyduje przewodnicząc jury lub organizator

