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Zamość dn. 16.01.2019 rok  
GOKGZ 6600.2.2019 

 
Mistrzostwa Gminy Zamość w Warcabach 100-polowych 

Pod Patronatem Wójta Gminy Zamość 
 

 REGULAMIN 
 

I. Cel: Popularyzacja gier świetlicowych i aktywnego spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców  
Gminy Zamość. Wyłonienie najlepszych zawodników Mistrzostw. 

 
II. Organizatorzy: Samorząd Gminy Zamość, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s                        

w Wysokiem. 
  

III. Termin i miejsce: Turniej odbędzie się 12.02.2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy 
Zamość w Wysokiem, Wysokie 154. Sprawdzenie listy obecności o godz. 9.45. Początek gier              
o godz. 10:00.  

 
IV. Uczestnictwo: 
             a) w turnieju mają prawo startu mieszkańcy Gminy Zamość. Zawodnicy niepełnoletni muszą 

posiadać zgody obojga rodziców / opiekunów prawnych (załącznik nr 1); dorośli biorą udział                
w rozgrywkach na własną odpowiedzialność (załącznik nr 2); wypełnione i podpisane zgody 
należy dostarczyć do Organizatora w dniu rozpoczęcia zawodów,  

            b) planowane kategorie wiekowe: chłopcy i dziewczęta klasa I-III,  
            chłopcy i dziewczęta klasa IV- VI, chłopcy i dziewczęta gimnazja oraz klasy VII i VIII szkoły 

podstawowe, open – kobiety i mężczyźni.  
 
V. Zgłoszenia: Zgłoszenia do udziału w turnieju przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel. 

797384702, e-mail: gok@gminazamosc.pl.  lub w GOK Gminy Zamość w Wysokiem do dnia 
08.02.2019 roku. Po podanym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.  

 
VI. System gier: system rozgrywek jest uzależniony od ilości zgłoszonych zawodników.  

 
VII. Nagrody:  Zawodnicy za miejsca I-III otrzymają okolicznościowe dyplomy, medale i upominki. 

  
VIII. Uwagi końcowe: 
              1. Organizatorzy nie odpowiadają za zaginione lub zniszczone rzeczy zawodników pozostawione 

w pomieszczeniach świetlicy GOK podczas turnieju.  
             2. Obsadę sędziowską zapewnia Organizator.  

3. Do udziału w zawodach dopuszczone zostaną  wyłącznie osoby, które złożą  podpisane 
własnoręcznie oświadczenie o zdolności i zgodzie na udział w turnieju lub przedstawią zgody 
rodziców (dot. niepełnoletnich). Listy uczestników wraz z obowiązującymi oświadczeniami i 
dowodami tożsamości należy przedstawić u organizatora w czasie rejestracji na 15 minut przed 
rozpoczęciem rozgrywek.  
4. Organizator ma prawo nie dopuścić lub wykluczyć z udziału w rozgrywkach osoby, wobec 
których istnieje podejrzenie niepełnej zdolności do gry lub nietrzeźwości w wyniku spożycia 
alkoholu lub bycia pod wpływem innych środków odurzających. 

            5. Każdy zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.  
            6. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.  
            7. Organizator nie ubezpiecza od NNW.  

  
Turniej jest organizowany w ramach zadania: organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.  
  
                              Serdecznie zapraszamy                  
                                   Organizatorzy  
 
 
 



 
 
ZASADY GRY W WARCABY 100-POLOWE  (wyciąg z regulaminu) 
  
Do gry w warcaby 100-polowe potrzebna jest:  
1. Warcabnica (szachownica), na której jest 100 pól: 50 białych i 50 czarnych. Pola czarne ponumerowane są 
od 1 do 50 i tylko po nich toczy się gra.   
2. 20 białych i 20 czarnych kamieni (pionkami).  20 czarnych kamieni układamy na polach czarnych (1-20)  20 
białych kamieni układamy również na polach czarnych (31-50)  Grę rozpoczyna zawodnik, który po losowaniu 
ma białe kamienie 
3. Zegar.   
Zasady gry :  
1. Posuwamy się kamieniami tylko do przodu po czarnych polach  
2. Bicia wykonujemy do przodu i do tyłu   
3. Bijemy zawsze większą liczbę kamieni przeciwnika  
4. Bicie jest obowiązkowe i należy wykonać bicie (jeżeli jeden zawodnik zapomni wykonać bicia, przypomina 
mu przeciwnik i musi wykonać bicie)    
5. Jeżeli zrobimy damkę i możemy jednocześnie bić kamieniem i damką, damka nie ma pierwszeństwa bicia 
(bijemy dowolnie kamieniem lub damką – którym korzystniej jest nam bić)   
6. Jeżeli wykonywaliśmy bicia i kamień znalazł się na polu przemiany  na damkę a mamy dalsze bicia, 
wykonujemy wszystkie bicia i jesteśmy kamieniem. Pole przemiany kamienia na damkę dla czarnych jest od 
46 do 50 a dla białych od 1 do 5. Damka nabiera uprawnienia dopiero od następnego posunięcia. Damki biją 
po całej długości przekątnej warcabnicy, zarówno do przodu jak i do tyłu.  
Partię uważa się za wygraną, jeżeli jedna ze stron:   
- zbiła wszystkie kamienie przeciwnika lub pozbawiła go możliwości kolejnego posunięcia, przez ich 
zablokowanie,  
- przeciwnik oświadczył, że uważa się za pokonanego,  
- przeciwnik przekroczył ustalony regulaminem czas gry,  
Partia jest remisowa, jeżeli:   
- jedna ze stron proponuje remis, a druga przyjmuje propozycję,   
- jeżeli jest jedna damka na jedną, lub dwie na jedną,  
 - jeżeli jest trzy damki na jedną – wykonujemy 15 posunięć,  
 - cztery damki na jedną – wykonujemy 5 posunięć,  - 
 trzy lub więcej razy powtarza się ta sama pozycja (ten sam układ kamieni) przy czym kolejność posunięcia              
za każdym razem przypada na tego samego zawodnika,   
- strona mająca w końcówce partii dwie lub jedną damkę i jeden kamień przeciwko jednemu  kamieniowi i 
jednej damce, w swoim dziesiątym posunięciu nie zdoła osiągnąć wygranej,  
 - jedna ze stron ustala (może zrobić to sędzia), że w ciągu pięćdziesięciu posunięć materialny  stosunek sił 
nie zmienił się.  
Uwagi:   
- kamienie zbite zbieramy z warcabnicy dopiero po zakończeniu bicia,   
- przez kamień zbity nie wolno przeskakiwać więcej niż jeden raz,   
- damki różnią się od kamieni podwójną wysokością, powstałe przez nałożenie dwóch  kamieni – jeden na 
drugi   
- jeżeli zawodnik dotknie kamień, damkę, musi wykonać nią posunięcie    
  
 



Załącznik do regulaminu nr GOKGZ.6600.2.2019                                                                      

 

KARTA INFORMACYJNA 
zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, 
Wysokie 154, 22-400 Zamość. 

2. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury z/s w Wysokiem - Jarosław Kalbarczyk, 
e-mail: dyrektor.gok@gminazamosc.pl. 

3. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się 
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod.gok@gminazamosc.pl  

4. Dane, jakie przetwarzamy: 
• Pani/Pana dane konieczne w celach organizacyjnych – imię, nazwisko,  
• Pani/Pana dane do kontaktu – numer telefonu,  
• Pani/Pana wizerunek utrwalony na zdjęciach 

5. Dane przetwarzane są w celu komunikacji z Panią/Panem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. (RODO). 
6. W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO, Kodeksu Cywilnego. 
7. W celach organizacji danego wydarzenia/zajęć na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. RODO. 
8. Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f będą przechowywane w czasie niezbędnym do czasu 

przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i należności podatkowych związanych 
z jego realizacją, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jednak nie dłużej niż 50 lat. 

9. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty przetwarzające, którym zlecimy przetwarzanie 
danych, organy publiczne w uzasadnionych przypadkach, firmy ubezpieczeniowe, dostawcy usług i systemów 
informatycznych, podmioty telekomunikacyjne, obsługi prawnej. 

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od 
Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych 
oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały 
profilowaniu. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nieudostępnienie może uniemożliwić 
realizację celów, o których mowa powyżej. 

Zapoznałem się z kartą informacyjną Administratora 

................................................... 
Data, czytelny podpis 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 

Niniejszym dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Ośrodek 
Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, Wysokie 154, 22-400 Zamość, NIP: 9223052240  
w celu organizacji  Mistrzostw Gminy Zamość w Warcabach w dniu 12.02.2019r. Zostałem/zostałam 
poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym 
momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność   z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej 
podstawie przed jej wycofaniem. 

................................................... 
Data, czytelny podpis 

 

 

 



 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

Niniejszym dobrowolnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na wykonanych mi 
fotografiach podczas Mistrzostw Gminy Zamość w Warcabach w dniu 22.02.2019r którego byłam/em 
uczestnikiem w celach promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, Wysokie 154, 
22-400 Zamość, NIP: 9223052240 oraz Gminy Zamość przez ich publikację: 

• na stronie www.gminazamosc.pl  
• na stronie www.gok.gminazamosc.pl 
• w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość 
• w materiałach promujących Gminę Zamość lub Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość. 

(zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz.U. 2018 poz. 650). 

Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania 
zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

 
................................................... 

Data, czytelny podpis 

 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH 

Niniejszym dobrowolnie wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska w celach promocyjnych 
Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, Wysokie 154, 22-400 Zamość, NIP: 9223052240 
oraz Gminy Zamość przez ich publikację: 

• na stronie www.gminazamosc.pl  
• na stronie www.gok.gminazamosc.pl 
• w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość 
• w materiałach promujących Gminę Zamość lub Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość. 

(zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz.U. 2018 poz. 650). 

Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania 
zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

 
................................................... 

Data, czytelny podpis 
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ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU W SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne zamieszczenie przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, 
Wysokie 154, 22-400 Zamość mojego wizerunku utrwalonego na wykonanych mi fotografiach podczas 
Mistrzostw Gminy Zamość w Warcabach w dniu 12.02.2019r którego byłam/em uczestnikiem, na stronie 
społecznościowej w serwisie Facebook pod adresem www.facebook.com/zamojski.gok                                               
oraz www.facebook.com/gminazamoscpl w celach promocyjnych. 

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem pragnie poinformować, że serwis Facebook 
przetwarza dane biometryczne z zamieszczonych zdjęć oraz że serwery serwisu Facebook znajdują się w 
Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w 
szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Pani/a dane zostaną przetransferowane 
przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z 
działalnością serwisu.  

Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania 
zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

 

................................................... 
Data, czytelny podpis 
 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W ZAWODACH 

Ja, niżej podpisany/a, (proszę wpisać imię i nazwisko): 

................................................................................................................................... 

wyrażam zgodę na udział w Mistrzostwach Gminy Zamość w Warcabach w dniu 12.02.2019 organizowanym 
przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem.  

…………………………………………………………………………………. 

       (miejscowość, data, czytelny podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KARTA INFORMACYJNA 
zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, Wysokie 

154, 22-400 Zamość (w skrócie GOKGZ). 
2. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor GOKGZ - Jarosław Kalbarczyk, e-mail: dyrektor.gok@gminazamosc.pl. 
3. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w skrócie IODO), z którym można kontaktować się w sprawach 

ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod.gok@gminazamosc.pl. 
4. Dane, jakie przetwarzamy: 

• Pani/Pana dane konieczne w celach organizacyjnych – imię, nazwisko, rocznik, klasa, szkoła, 
• Pani/Pana dane do kontaktu – numer telefonu,  
• Pani/Pana wizerunek utrwalony na zdjęciach, 

4. Dane przetwarzane są w celu komunikacji z Panią/Panem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. (RODO). 
5. W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

Kodeksu Cywilnego. 
6. W celach organizacji danego wydarzenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. RODO. 
7. Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f będą przechowywane w czasie niezbędnym do czasu przedawnienia 

roszczeń cywilnoprawnych i należności podatkowych związanych z jego realizacją, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, jednak nie dłużej niż 50 lat. 

8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty przetwarzające, którym zlecimy przetwarzanie danych, 
organy publiczne w uzasadnionych przypadkach, firmy ubezpieczeniowe, dostawcy usług i systemów informatycznych, 
podmioty telekomunikacyjne, obsługi prawnej. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora 
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. 
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nieudostępnienie może uniemożliwić realizację celów, o których 

mowa powyżej.  
                                                                                                  Zapoznałem się z kartą informacyjną Administratora 

........................................................................................... 
data i czytelny podpis 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH DZIECKA/DZIECI 
Niniejszym jako opiekun prawny dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka/dzieci  
 
..................................................................................................................................................................................................... przez 
GOKGZ, NIP 9223052240, w celu organizacji Mistrzostw Gminy Zamość w Warcabach 100-polowych dnia 12.02.2019 r. 
Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, i że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym 
momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej 
wycofaniem. 
 
........................................................................................................................................ 

data i czytelny podpis 
 
ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA/DZIECI 
Niniejszym dobrowolnie wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/dzieci  
 
..................................................................................................................................................................................................... przez 
GOKGZ, NIP 9223052240, w celu organizacji Mistrzostw Gminy Zamość w Warcabach 100-polowych dnia 12.02.2019 r., 
utrwalonego na fotografiach wykonanych podczas tego wydarzenia, którego było/były uczestnikiem, w celach promocyjnych 
Gminy Zamość i GOKGZ, NIP 9223052240, poprzez ich publikację na stronie www.gminazamosc.pl, na stronie 
www.gok.gminazamosc.pl, w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość, w materiałach promujących Gminę Zamość lub działalność 
GOKGZ (zgodnie z ustawą z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz.U. 2018 poz. 650). Zostałem/am 
poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, i że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a 
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 
 
........................................................................................................................................ 

data i czytelny podpis 
 
 
 
 

mailto:dyrektor.gok@gminazamosc.pl�
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ZGODA NA PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH 
Niniejszym dobrowolnie wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska w celach promocyjnych Gminy Zamość i 
GOKGZ, NIP 9223052240, poprzez ich publikację na stronie www.gminazamosc.pl, na stronie www.gok.gminazamosc.pl, w 
Biuletynie Samorządu Gminy Zamość, w materiałach promujących Gminę Zamość lub GOKGZ (zgodnie z ustawą z dn. 
04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz.U. 2018 poz. 650). Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody 
jest dobrowolne, i że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 
 
........................................................................................................................................ 

data i czytelny podpis 
 
ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAWODACH SPORTOWYCH 
My, niżej podpisani / Ja, niżej podpisany/a, wyrażam/y zgodę na uczestnictwo naszego/mojego dziecka (imiona i nazwiska)  
 
......................................................................................................................................................................................................... w 
Mistrzostwch Gminy Zamość w Warcabach 100-polowych dnia 12.02.2019 r., organizowanych przez GOKGZ, NIP 9223052240. 
Oświadczam(y), że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby nasze/moje dziecko/dzieci uczestniczyło w zawodach sportowych 
organizowanych przez GOKGZ. Wyrażam/y zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna i organizatora zawodów, 
związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka. 
Oświadczam/y, iż wyrażam/y zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych naszego/mojego dziecka/dzieci przez 
GOKGZ oraz na opublikowanie zarejestrowanego wizerunku w materiałach i informacjach dot. w/w zawodów sportowych 
(zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity z dn. 25.11.2015 r. poz. 2135). 
 
.........................................................    ...............................................................................        ............................................................ 
               miejscowość i data                          czytelny podpis rodzica/ców lub opiekuna/ów                     telefon kontaktowy 
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