Šachy REINTER n. o. v spolupráci s D.O. Fénix Humenné – Šachy
z poverenia Komisie pre náborové turnaje SŠZ organizujú

Semifinále Grand Prix mládeže 2018/2019 – oblasť východ
Termín: 1. jún 2019 / sobota/
Miesto: Šachová kaviareň Check#Mate! a hracia miestnosť klubu Šachy REINTER, n. o.;
Tolstého 102/3, 066 01 Humenné
Riaditeľ turnaja: Ing. Jaroslav Pčola
Garant SŠZ: Rastislav Diviak; riaditeľ GPX
Hlavný rozhodca: Marianna Aľušíková
Rozhodcovia: Marek Štutika, Jozef Šatník, Tomáš Harvan, Michal Valko, Stela Simonová
Harmonogram:
Prezencia – 8:00 – 9:00,
Slávnostné otvorenie: 9:10
Začiatok súťaže – 9:20
Záver a vyhodnotenie súťaže – 16:00
Hrací systém: 6 samostatných kruhových turnajov po 10-tich hráčov na 9 kôl pre kategórie
C08, C11, C14, D08, D11, D14
Tempo hry: pre každého hráča 15 minút na partiu + 5 sekúnd na ťah podľa pravidiel FIDE pre
Rapid tempo hry, bez zapisovania ťahov
Právo účasti v každej zo šiestich kategórií zo zaplateným ročným poplatkom :
- Najlepších 9 hráčov podľa poradia základnej časti v oblasti východ
- Hráč s divokou kartou od usporiadateľa (1 hráč)
Hráči, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nepotvrdia svoju účasť v semifinále GPX v
stanovenom termíne, strácajú právo účasti v turnaji a do turnaja budú od 28.5.2019
pozývaní náhradníci.
Prihlášky: najneskôr do 27. mája 2019 na e-mail sachy@reinter.sk. Informácie radi
poskytneme na tel. čísle 0902 99 88 54.

Hodnotenie: 1. Body; 2. Sonneborn-Berger; 3. Výsledok vzájomnej partie; 4. Počet výhier; 5.
Rozstrel v bleskových partiách (v prípade potreby).
Ceny: Víťaz každého turnaja získa pohár, prví traja hráči v každej kategórii - medaila a diplom.
Každý účastník bude odmenený spomienkovým predmetom a účastníckym diplomom.
Občerstvenie: Pre každého hráča bude zabezpečené drobné občerstvenie a pitný režim.
Stravovanie:
50 m od hracej miestnosti sa nachádza predajňa potravín CBA
100 m od hracej miestnosti sa nachádza predajňa potravín LIDL

Ubytovanie:






Internát Hotelovej akadémie a Penzión Siesta v cene 9 € / osoba / noc (0905584061)
Apartmány Bunker Pub – ubytovanie apartmánového typu s možnosťou viac lôžkových
izieb v cene od 10/osoba/noc.
Penzión Proxima - 2-posteľová izba 24€/noc (www.penzionproxima.com)
Penzión Millenium Café - 2-posteľová izba 35€/noc, 10 min od hracej miestnosti
Penzión Aston – ubytovanie aj vo viac lôžkových izbách v cene cca 23 € / osoba / noc

Doprava: Cestovné a ubytovanie hradí vysielajúca organizácia, prípadne účastníci. Účastníci
s preukazom Železničnej spoločnosti Slovensko môžu využiť cestovné v spojoch ZSSK
zadarmo. Organizátor nezodpovedá za prípadné straty a škody vzniknuté z nedbanlivosti
a/alebo porušovania predpisov BOZP. Dozor zabezpečuje vedúci skupiny sprevádzajúci
mládež, prípadne rodič alebo ním poverená osoba.
Možnosti pricestovania:
- Autobusová doprava, autobusová stanica sa nachádza cca 10 min. chôdze od hracej miestnosti
- Železničná doprava, železničná stanica sa nachádza cca 10 min. chôdze od hracej miestnosti
- Vlastná doprava - parkovanie v areáli budovy z oboch strán
- V areáli autobusovej a železničnej stanice na nachádza aj stanovisko miestnej taxi služby
V Humennom, dňa 14.05.2019

Ing. Jaroslav Pčola

Súhlas so spracúvaním o so bný ch úda jov
v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

....................................................................................................................................................
Titul, meno a priezvisko (dotknutej osoby)
Spoločnosti Šachy Reinter, n.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) udeľujem svoj dobrovoľný
a výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov, pre nasledovné účely:
1. Pre dokumentačné, prezentačné účely a na účely pozitívnej propagácie prevádzkovateľa
v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu,
telefonický a e-mailový kontakt, fotografie, zvukovo-obrazové záznamy s dotknutou
osobou. Osobné údaje sa budú môcť používať po dobu 5 rokov po skončení daného
podujatia a môžu byť sprístupnené na internej sieti prevádzkovateľa, na nástenkách a v
priestoroch prevádzkovateľa a zverejnené prostredníctvom aktuálnej web stránky
spoločnosti, sociálnych sieťach spoločnosti, v periodických a neperiodických materiáloch
spoločnosti a prípadne v ďalších médiách.
Súhlasím

☐

Nesúhlasím

☐

Som si vedomý, že vyššie udelený súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať na
základe mojej písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa, alebo emailom na adresu:
„sachy@reinter.sk “. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných
údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súčasne prehlasujem, že som bol
informovaný podľa § 19 a §20 Zákona a čl.13 a 14 Nariadenia o právach a informáciách
týkajúcich sa ochrany mojich osobných údajov.

V ........................................... , dňa:
___________________________
Podpis dotknutej osoby /zákonného zástupcu dotknutej osoby

