
Komunikat Organizacyjny 

 

Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Prezesa Zarządu PGNiG TERMIKA  

Miejsce:  Centrum Konferencyjne EC Siekierki, ul. Augustówka 30, Warszawa 

Termin:  28.05.2022 r. godzina 12:00 

 

I. ORGANIZATORZY 

PGNiG TERMIKA SA 
Polski Związek Szachowy 
 

II. HARMONOGRAM: 

11:30-11:55  potwierdzanie obecności zawodników 
12:00   otwarcie zawodów 
12:15   pierwsza runda 
ok. 15:30  zakończenie zawodów 
 

III. FUNDUSZ NAGRÓD 

Całkowita pula nagród finansowych wyniesie 2500 zł. Trzech najlepszych zawodników otrzyma 

również okolicznościowe puchary. 

Nagrody: 

Miejsce Nagroda [PLN] 

1.  1000 

2.  600 

3.  400 

4.  300 

5.  200 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania przelewem bankowym nagród pieniężnych  

w terminie do 14 dni od momentu przekazania pełnych danych laureata niezbędnych do 

wykonania operacji bankowych. 

IV.   WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Turniej skierowany jest do nieograniczonego kręgu osób posiadających zdolność do 

czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2. Organizator może wyrazić zgodę na udział osoby niepełnoletniej jedynie za pisemną zgodą 

jej przedstawiciela ustawowego oraz pod opieką osoby dorosłej w czasie trwania Turnieju. 

Brak pisemnej zgody opiekuna prawnego i/lub brak opieki osoby dorosłej nad osobą 

niepełnoletnią w czasie trwania Turnieju skutkuje niedopuszczeniem tej osoby do udziału 

w Turnieju. 

3. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień niniejszego Komunikatu oraz Regulaminu. 

4. Uczestnictwo w Turnieju jest bezpłatne. 



5. Zgłoszenia udziału w Turnieju należy dokonać do 27.05.2022 r. do końca dnia. Organizator 

dopuszcza możliwość zgłoszenia udziału w dniu Turnieju pod warunkiem wolnych miejsc.  

6. Zgłoszenia: 

a. Za pomocą formularza zgłoszeniowego w serwisie turniejowym 

https://www.chessmanager.com/tournaments/5382465246986240 

b. e-mail: oskar.gorniewicz@termika.pgnig.pl 

7. Limit miejsc - 100 zawodników. 

8. Rejestracja na Turniej jest jednocześnie wyrażeniem zgody na warunki Turnieju 

Szachowego o Puchar Prezesa Zarządu PGNiG TERMIKA organizowanego przez PGNiG 

TERMIKA SA i Polski Związek Szachowy, potwierdzeniem zapoznania się z treścią 

Regulaminu Turnieju i jego akceptacją. 

 

Z uwagi na brak wpisowego do Turnieju, w przypadku rezygnacji z udziału w zawodach prosimy 

o odwołanie zgłoszenia do dnia 25.05.2022 r. aby nie blokować możliwości udziału innym 

chętnym. 

V. SYSTEM ROZGRYWEK 

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund. W Turnieju będzie 

obowiązywać tempo gry 42+׳ ׳׳  na zawodnika. 

VI. SERWIS TURNIEJOWY 

https://www.chessmanager.com/tournaments/5382465246986240 
 
Kontakt: 
Oskar Górniewicz:  e-mail: oskar.gorniewicz@termika.pgnig.pl 

 

 

https://www.chessmanager.com/tournaments/5382465246986240

