
ChessCamp4kids Online – Regulamin uczestnictwa w turniejach szachowych 
 
I. CEL  
Prowadzenie internetowych turniejów szachowych na platformie Lichess 
“ChessClub4Kids” 
 

II. ORGANIZATORZY 
Chesscamp4kids www.chesscamp4kids.eu 
Klub Szachowy Gryf Szczecin www.gryfszczecin.org 
 

III. TERMIN I MIEJSCE 
Portal szachowy Lichess: https://lichess.org/team/chessclub4kids 
Dokładne daty poszczególnych turniejów zostaną ogłoszone osobno. 
 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA 
Turnieje są bezpłatne i przeznaczone dla dzieci i młodzieży do 16 lat 
(urodzonych w 2004 r. i młodszych). 
Warunki uczestnictwa: 
1. Rejestracja i utworzenie konta użytkownika na www.lichess.org 
2. Rejestracja za pomocą naszego formularza rejestracyjnego na następującej stronie: 
https://chesscamp4kids.eu/join-us/  
3. Dołącz do grupy Lichess „ChessClub4Kids”: https://lichess.org/team/chessclub4kids 
4. Rejestracja na określony turniej 
Rejestracja przy użyciu formularza rejestracyjnego musi być dokonana nie później niż 12 godzin przed 
rozpoczęciem turnieju. 
 

V. SYSTEM I ZASADY ROZGRYWEK 
Turnieje rozgrywane zgodnie z zasadami Lichess.org w systemie Arena lub szwajcarskim. Tempo gry i czas 
trwania każdego turnieju zostanie ogłoszony na stronie klubu „ChessClub4Kids”. 
 

VI. UWAGI ORGANIZACYJNE 
Zarządzanie i nadzór nad turniejem: 
Arkadiusz Korbal (polski), Andi Zemmrich (niemiecki): E-mail: chesscamp4kids@gmail.com 
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo 
do zmian w regulaminie, odwołania poszczególnych turniejów oraz wykluczenia zawodników, którzy nie będą 
prezentować postawy fair-play. Zabrania się korzystania z pomocy innych osób oraz silników i aplikacji 
szachowych. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne po stronie zawodników oraz zastrzega sobie 
prawo do przełożenia lub odwołania poszczególnych turniejów w przypadku wystąpienia problemów 
technicznych na platformie lichess.org. 
 

VII. PRYWATNOŚĆ 
Dane osobowe uczestników są gromadzone w następujących celach: przeprowadzenie turnieju, wyłonienie 
zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, kontakt w ramach przygotowań i organizacji 
kolejnych turniejów szachowych, a także wakacyjnych obozów szachowych i innych inicjatyw organizatora. 
Gromadzenie danych w związku z udziałem w turnieju obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika 
wraz z rokiem urodzenia, loginem lichess i nazwą klubu szachowego lub szkoły. 
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w ogólnym rozporządzeniu (UE) 
2016/679 Rozporządzenie o ochronie danych - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) w aktualnej 
wersji. Administratorem danych osobowych jest organizator. 
 
 


