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REGULAMIN 

Otwartego Turnieju Szachowego o Puchar Prezesa Zarządu PGNiG TERMIKA  

 

      §1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem niniejszego Turnieju (dalej: „Turniej”) jest PGNiG TERMIKA Spółka 

Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.  Warszawy  

w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000025667, NIP 5250000630, o kapitale zakładowym w wysokości  

1.740.324.950 zł wpłaconym w całości („PGNiG TERMIKA”) oraz Polski Związek 

Szachowy z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 84/92 wpisany do Rejestru 

Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 

Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru 

Sądowego, którego akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000143874, NIP: 526-16-67-148, REGON: 000865987. 

2. Fundatorem nagród jest PGNiG TERMIKA.  

3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Konkurs organizowany jest na postawie niniejszego Regulaminu. 

 

§2 

Cele i przedmiot Turnieju 

1. Głównym celem Turnieju jest popularyzacja szachów. 

2. Przedmiotem Turnieju jest rozgrywanie partii szachów przez zawodników systemem 

szwajcarskim na dystansie 11 rund. W Turnieju będzie obowiązywać tempo gry 4՚+2՚՚ 
na zawodnika. 

§3 

Zasady udziału w Turnieju 

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. Turniej ogłaszany będzie za pośrednictwem Intranetu PGNiG TERMIKA, strony 

chessmanager.com, począwszy od 2 maja 2022 r.  

4. Zgłoszenia do udziału w Turnieju należy przesyłać do 27.05.2022 r. do końca dnia za 

pomocą formularza zgłoszeniowego w serwisie turniejowym 

https://www.chessmanager.com/tournaments/5382465246986240 lub e-mailem na 

adres: oskar.gorniewicz@termika.pgnig.pl. Organizatorzy dopuszczają możliwość 

zgłoszenia udziału w dniu Turnieju pod warunkiem wolnych miejsc. 

https://www.chessmanager.com/tournaments/5382465246986240
mailto:oskar.gorniewicz@termika.pgnig.pl
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5. Nadesłanie zgłoszenia wymaga podania imienia i nazwiska, numeru telefonu, daty 

urodzenia uczestnika oraz adresu poczty elektronicznej. Uczestnicy Turnieju 

przesyłając zgłoszenie do udziału w Turnieju mają świadomość, że udział w Turnieju 

wiąże się z podaniem ww. danych osobowych. Uczestnicy niepełnoletni mają 

obowiązek przesłać drogą elektroniczną podpisaną przez przedstawiciela ustawowego 

zgodę na ich udział w Turnieju na adres: oskar.gorniewicz@termika.pgnig.pl lub 

dostarczyć zgodę najpóźniej w dniu Turnieju. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu - „Zgoda na udział w Turnieju osoby niepełnoletniej”. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania 

uniemożliwi udział w Turnieju.  

7. Dane osobowe uczestników Turnieju będą przetwarzane wyłącznie w celach 

związanych z Turniejem, rozliczeniem nagród oraz publikacją informacji  

o zwycięzcach. Nadesłanie zgłoszenia na Turniej jest jednocześnie potwierdzeniem 

zapoznania się z „Klauzulą Informacyjną” oraz wyrażeniem zgody na zapisy zawarte  

w  „Klauzuli Zgody”, będącymi częścią niniejszego Regulaminu. 

8. Biorąc udział w Turnieju uczestnicy Turnieju wyrażają zgodę na podanie do 

wiadomości (tj. kanałami komunikacji i środkami przekazu należącymi do GK PGNiG) 

imienia i nazwiska w związku z wygraną w Turnieju oraz umieszczenia tej informacji w 

Intranecie PGNiG TERMIKA, na stronie www.termika.pgnig.pl, na LinkedIn PGNiG 

TERMIKA i PGNiG oraz publikacji w biuletynie „Ciepłoteka” wydawanym przez PGNiG 

TERMIKA. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia do Turnieju, które nie dotarły 

do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych, 

poczty czy systemu uczestnika. 

10. Turniej odbędzie się 28 maja 2022 r. w Centrum Konferencyjnym Ec Siekierki przy  

ul. Augustówka 30 w Warszawie o godzinie 12:00. 

11. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telekomunikacyjnych urządzeń 

elektronicznych w trakcie trwania Turnieju pod rygorem: 

a) dla zawodników - przegrania partii; 

b) dla innych osób - zakazu wstępu na salę gry do końca Turnieju; 

12. W przypadku uzasadnionego podejrzenia korzystania w trakcie partii z elektronicznego 

urządzenia telekomunikacyjnego sędzia zawodów może zarządzić kontrolę osobistą 

oraz kontrolę rzeczy osobistych zawodnika. Odmowa poddania się kontroli skutkuje 

odsunięciem od dalszego uczestnictwa w Turnieju. 

13. Opiekę wychowawczą nad zawodnikiem niepełnoletnim sprawuje pełnoletni opiekun 

przez cały czas trwania Turnieju. 

 

§4 

Nagrody 

1. Organizator Turnieju przewiduje przyznanie 5 (pięciu) nagród finansowych.  

• Nagroda za I miejsce w Turnieju 1000 zł 

• Nagroda za II miejsce w Turnieju 600 zł 

• Nagroda za III miejsce w Turnieju 400 zł 

• Nagroda za IV miejsce w Turnieju 300 zł 

• Nagroda za V miejsce w Turnieju 200 zł 

Łączna pula nagród w Turnieju wynosi 2500 zł. 

2. Nagrody dla laureatów Turnieju będą przekazane przelewem bankowym w terminie do 

14 dni od momentu przekazania pełnych danych laureata niezbędnych do wykonania 

http://www.termika.pgnig.pl/
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operacji bankowych. W przypadku, gdy laureat nie posiada rachunku bankowego, 

dopuszczalne jest wskazanie danych niezbędnych do wykonania operacji bankowych 

opiekuna prawnego. Laureaci przekazują swoje dane organizatorom w dniu Turnieju 

pod rygorem przepadku nagrody na rzecz organizatora.  

 

§5 

Podatek dochodowy 

1. Nagrody otrzymane przez uczestników Turnieju stanowią dochód związany  

z uczestnictwem w Turnieju w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U.2021.1128 ze 

zm.) (zwana dalej "ustawą o pdof"). 

2. W przypadku, gdy wartość nagrody, otrzymanej przez uczestnika Turnieju nie 

przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof (obecny 

limit to 2000 zł brutto) dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof).  

Ze względu na jednorazową wartość nagród, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, 

laureat jest zwolniony z podatku dochodowego od otrzymanej nagrody. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy nagród 

otrzymanych przez uczestnika Turnieju w związku z prowadzoną przez niego 

działalnością gospodarczą. W takim przypadku nagrody stanowią przychód  

z działalności gospodarczej. 

 

§6 

Klauzula informacyjna - Dane osobowe 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 ("RODO"), 

informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych uczestnika Turnieju jest PGNiG TERMIKA SA,  

ul. Modlińska 15, 03-216, Warszawa. 

1) Z Administratorem danych można się skontaktować:  

• pod adresem e-mail: www.termika.pgnig.pl 

• telefonicznie pod numerem 22 587 49 00 

• pisemnie pod adresem: PGNiG TERMIKA SA, ul. Modlińska 15, 03-216 

Warszawa. 

2) PGNiG TERMIKA SA wyznaczyła Koordynatora ds. ochrony danych, z którym można 

skontaktować się poprzez e-mail: ochrona.danych@termika.pgnig.pl w każdej sprawie 

dotyczącej przetwarzania danych osobowych.  

3) dane osobowe uczestnika Turnieju, tj. imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail 

oraz wizerunek, będą przetwarzane w celu realizacji Turnieju  Szachowego o Puchar 

Prezesa PGNiG TERMIKA. 

4) przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f), tj. realizacji 

Turnieju.  

http://www.termika.pgnig.pl/
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5) podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Turnieju oraz  

w przypadku otrzymania nagrody do końca okresu rozliczeniowego (tj. przez 5 lat, 

licząc od początku roku następnego po dacie otrzymania nagrody z uwagi na brzmienie 

art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości); 

6) dane osobowe uczestnika Turnieju mogą być przekazywane dostawcom systemów 

informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi 

niezbędne do realizacji Turnieju, w tym usługi prawne;  

7) uczestnikowi Turnieju przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 

oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

8) uczestnikowi Turnieju przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (PUODO), 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna,  

że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9) podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie wyklucza z uczestnictwa  

w Turnieju. 

10)  dane osobowe uczestnika Turnieju nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji ani profilowaniu. 

11) dane osobowe uczestnika Turnieju nie będą przekazywane podmiotom mającym 

siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w państwach trzecich 

lub organizacji międzynarodowych. 

 

§7 

Klauzula Zgody 

 

Rejestrując się na Turniej uczestnik Turnieju akceptuje jego warunki, które zostały opisane 

szczegółowo w niniejszym Regulaminie i oświadcza, że zapoznał się z jego treścią. 

 

Jednocześnie wyraża zgodę na: 

1) podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska w związku z wygraną  

w Turnieju. 

2) zachowanie jego danych przez Organizatorów do celów rozliczeń podatkowych 

wynikających z przepisów prawa. 

3) przetwarzanie jego wizerunku przez Organizatorów na potrzeby wskazane  

w Regulaminie Turnieju, tj.: 

a. zamieszczenia go na stronach wewnętrznego Intranetu PGNiG 

TERMIKA SA oraz na LinkedIn PGNiG TERMIKA i PGNiG 

b. zamieszczenia go na stronach internetowych www.termika.pgnig.pl; 

c. publikacji w Biuletynie Ciepłoteka, oraz Ciepłoteka Newsletter 

wydawanych przez PGNiG TERMIKA SA, 

d. wykorzystania go do potrzeb związanych z przeprowadzeniem  

i realizacją Turnieju. 

 

http://www.termika.pgnig.pl/
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Uczestnik Turnieju oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem 

faktycznym oraz, że jest świadoma/y odpowiedzialności karnej za podanie informacji 

niezgodnie z prawdą. Oświadcza również, że podała/ł swoje dane dobrowolnie oraz, 

że została/ł poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do swoich danych 

oraz ich poprawiania.  

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie dla wszystkich uczestników na stronie 

www.chessmanager.com  oraz w siedzibach głównych Organizatorów Turnieju. 

2. Warunki uczestnictwa w Turnieju określone są wyłącznie w Regulaminie Turnieju oraz 

Komunikacie Organizacyjnym. 

3. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmują Organizatorzy 

Turnieju. 

4. Dokumentację Turnieju prowadzą Organizatorzy. 

5. Zgłaszając swój udział w Turnieju i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się 

postanowieniom niniejszego Regulaminu Turnieju i akceptuje jego treść. 

6. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail 

oskar.gorniewicz@termika.pgnig.pl 

7. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej postanowienia niniejszego Regulaminu Turnieju są 

wyłączną podstawą prowadzenia Turnieju, a ich wykładnia i interpretacja należy 

wyłącznie do Organizatorów. 

8. Złamanie ustaleń Regulaminu Turnieju przez uczestnika będzie oznaczało jego 

wykluczenie z uczestnictwa w Turnieju.  

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

10. Organizatorzy Turnieju zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian  

w Regulaminie Turnieju. Organizatorzy zastrzega sobie prawo unieważnienia Turnieju 

w każdym czasie. 

11. Koszty organizacji Turnieju ponoszą Organizatorzy. 

12. Uczestnicy biorą udział w Turnieju na koszt własny. 

13. Obsadę sędziowską wyznaczają Organizatorzy. 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 „Zgoda na udział w turnieju osoby niepełnoletniej”. 


