MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY
31-549 Kraków, ul. Śląska 5
tel. 693-046-440  607-059-125
konto PKO BP S.A. I/O Kraków 63 1020 2892 0000 5902 0141 1297

REGULAMIN KADRY WOJEWÓDZKIEJ MŁODZIKÓW

1.

2.

3.

4.

§1
Ministerialny System Sportu Młodzieżowego w ramach Kadry Wojewódzkiej Młodzików
zwaną dalej KWM obejmuje szkolenie sportowe młodzieży uzdolnionej i współzawodnictwo
sportowe dzieci i młodzieży.
Bezpośredni nadzór nad KWM sprawuje Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury
Fizycznej, który ustala wszelkie limity ilościowe i stawki dopłat w oparciu o postanowienia
Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego.
Głównym celem jest wyselekcjonowanie najzdolniejszych zawodników do dalszego szkolenia,
podniesienie umiejętności teoretycznych i praktycznych, a także wyrobienie naturalnego
nawyku do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Osobą kierującą KWM z ramienia Małopolskiego Związku Szachowego jest trener
koordynator - Stanisław Turecki.
§2

1. Do Kadry Wojewódzkiej Młodzików mogą zostać powołani wyłącznie zawodnicy, którzy
spełniają następujące warunki:
a) są członkami klubów zrzeszonych i zarejestrowanych w Małopolskim Związku
Szachowym (MZSzach) oraz Polskim Związku Szachowym (PZSzach),
b) rodzic/ opiekun prawny zgłosi chęć przynależności zawodnika lub zawodniczki
w wyznaczonym terminie do KWM (zał. nr 1),
c) zostanie uregulowana opłata startowa w wysokości 200 zł/ semestr, jako zaliczka na
wyjazd szkoleniowy (obóz zimowy i obóz letni),
d) posiada: odpowiedni wiek 8-10 lat; numer PESEL; licencję PZSzach; aktualne
orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania szachów, podpisane oświadczenie
RODO (zał. nr 2)
2. Kadra Wojewódzka Młodzików MZSzach składa się z 30 zawodników. W sytuacji większej
liczby zgłoszeń ustala się kolejność na podstawie następujących kryteriów uzyskanych w roku
poprzedzającym powołanie:
a) uczestnicy finałów Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików do lat 10,
b) uczestnicy Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików,
c) uczestnicy eliminacji międzywojewódzkich do lat 9,
d) uczestnicy Mistrzostw Polski Dzieci do lat 8,
e) wskazanie trenera-koordynatora.
3. Członkiem KWM może być szkoleniowiec, który posiada:
a) opłaconą na dany rok licencję PZSZach,
b) aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do prowadzenia zajęć.
4. Członkiem KWM może być sędzia, który posiada:
a) opłaconą na dany rok licencję PZSZach,
b) aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do prowadzenia zajęć.
5. Członkiem KWM może być wychowawca, który posiada:
a) stosowny dokument informujący o posiadanych kwalifikacjach,
b) aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do prowadzenia zajęć.
6. W trakcie roku może nastąpić zmiana w składzie kadry.

§3
1. Członek Kadry Wojewódzkiej ma prawo do:
a) reprezentowania barw MZSzach,
b) uczestnictwa w zgrupowaniach szkoleniowych, startowych lub szkoleniowostartowych; konsultacjach szkoleniowych/ startowych; konsultacjach naborowych;
konsultacjach medycznych wskazanych przez trenera koordynatora (zał. nr 3),
2. Członek Kadry Wojewódzkiej jest zobowiązany do:
a) nienagannego zachowania i stosowania się do regulaminów/ komunikatów
zgrupowań, konsultacji, obozów i turniejów,
b) dostarczania wszystkich dokumentów wymaganych przez trenera koordynatora pod
rygorem usunięcia z Kadry Wojewódzkiej,
c) dopłaty do kosztów szkolenia w terminie i wysokości ustalonej przez trenerakoordynatora,
d) uczestnictwa w następujących imprezach szachowych: Mistrzostwach Małopolski i
Mistrzostwach Polski w swojej grupie wiekowej oraz Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików.
3. W przypadku, gdy kadrowicz nie wywiązuje się ze swych obowiązków, trener koordynator ma
prawo skreślić zawodnika z listy kadrowiczów i w jego miejsce powołać do Kadry nowego
zawodnika z listy rezerwowej.

4. Nieusprawiedliwienie nieobecności na danej akcji powoduje skreślenie z KWM i utratę
wpisowego.
§4
1. Regulamin może ulec zmianie w przypadku zmian odpowiednich przepisów, wytycznych lub
zaleceń Ministerstwa Sportu, Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej lub
Polskiego Związku Szachowego.
§5
2. Członkowie Kadry Wojewódzkiej Młodzików, którzy będą obecni na wszystkich
zgrupowaniach zostaną zwolnieni z wpisowego do turnieju Mistrzostwa Małopolski Juniorów
w szachach szybkich i błyskawicznych.
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Załącznik nr 1

Formularz zgłoszenia do Kadry Wojewódzkiej Młodzików

Imię i nazwisko zawodnika:
PESEL:

Pełna data ur.:

Nr licencji:

Nazwa klubu:

Wzrost:

Waga:

Załącznik nr 2
RODO
Klauzula informacyjna dla zawodników / opiekunów prawnych zawodników oraz zgoda na
uczestnictwo w zadaniu.
W związku z zapisami umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków
finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z obszaru wspierania szkolenia
sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem
zawodników kadry wojewódzkiej oraz umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego
Województwa Małopolskiego w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
w zakresie współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. MZSKF jako
operator programu zwraca się z prośbą do zawodników / opiekunów prawnych zawodników
o wyrażenie zgody na udział w projekcie. W przypadku zawodników małoletnich zgodę
podpisuje rodzić lub opiekun prawny. Prosimy również, o zapoznanie się z informacjami
o przetwarzaniu danych na stronie MZSKF oraz regulaminami. Informacja o przetwarzaniu
danych art. 13. RODO: 1. Administratorem danych osobowych jest: Małopolski Związek
Stowarzyszeń Kultury Fizycznej z siedzibą w Krakowie 30-003, ul. Śląska 5/1, tel. 504-244576, e-mail: mzskf@mzskf.krakow.pl. 2. Informacja o odbiorcach danych: dane osobowe
/dane osobowe dziecka lub wychowanka zostaną przekazane: • Ministerstwu Sportu
i Turystyki za pośrednictwem administrowanych przez nie systemów informatycznych,
• Województwu Małopolskiemu • właściwemu ze względu na członkostwo zawodnika
wojewódzkiemu związkowi sportowemu lub polskiemu związkowi sportowemu, • właściwemu
ze względu na członkostwo zawodnika klubowi sportowemu, • Instytutowi Sportu. 3. Cel
przetwarzania danych: zebrane dane służą realizacji obowiązków ewidencyjnych,
szkoleniowych, ubezpieczeniowych, informacyjnych oraz dokumentacyjnych związanych
z realizacja zadania przez MZSKF. 4. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych
osobowych jest zgodą na przetwarzanie w powyżej określonym celu. 5. Przysługuje Państwu
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. 6. Przysługuje Państwu
prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie
powinno być złożone w formie pisemnej na adres administratora danych osobowych.
7. Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
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.
8. Podanie wszelkich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania
lub żądanie ich ograniczenia lub usunięcie będą skutkować brakiem możliwości udziału w
zadaniach realizowanych przez MZSKF, a po realizacji zadania w okresie do 5 lat
kalendarzowych będzie skutkować koniecznością zwrotu środków finansowych
wydatkowanych na szkolenie zawodnika. 9. Wyrażają Państwo zgodę na nieodpłatne
utrwalenie wizerunku w formie rejestracji foto i video podczas realizacji akcji szkoleniowych
i startowych, a także publikację i udostępnienie wizerunku w dokumentach
sprawozdawczych, wydawnictwach oraz w Internecie.
Zgoda zawodnika*/opiekuna prawnego zawodnika*
Świadomy odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam,
że wszystkie podane informacje są prawdziwe.
Oświadczam, iż zapoznałem się
z powyższymi informacjami i regulaminami.
Wyrażamy zgodę na mój* udział mojego dziecka*/wychowanka* we wszystkich akcjach
szkoleniowych i startowych wg harmonogramu planowanych działań w 2020 roku (załącznik
nr 2 do umowy MSiT – plan lub załącznik nr 22 do umowy MSiT – plan po zmianach),
organizowanych przez Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej.
:
Nazwisko:
Imię:
Zawodnik posiada nr PESEL
TAK / NIE Sport: SZACHY
…………..…, …………
miejscowość

data

……………………………………………………………………………
czytelny podpis zawodnika lub opiekuna prawnego zawodnika niepełnoletniego
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Załącznik nr 3

Wykaz akcji Kadry Wojewódzkiej Młodzików na 2020 rok
1. Zgrupowanie szkoleniowo-startowe w Muszynie w dniach 1-7.02.2020
Koszt uczestnictwa członka Kadry Wojewódzkiej Młodzików to 400 zł + ewentualnie dojazd
na miejsce zgrupowania
Istnieje możliwość uczestnictwa zawodników z poza kadry. Koszt to 825 zł + ewentualnie
dojazd na miejsce zgrupowania.
Koszt uczestnictwa osoby towarzyszącej to 750 zł + dojazd.

2. Zgrupowanie szkoleniowo-startowe - Międzynarodowy Festiwal Szachowy Perła Bałtyku
w Łazach w dniach 27.06- 07.07.2020
.
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HARMONOGRAM KADRY WOJEWÓDZKIEJ MŁODZIKÓW NA ROK 2020

1. Do dnia 05 stycznia 2020 zgłaszanie chętnych do uczestnictwa w KWM, wyłącznie drogą
mailową za pomocą wzoru Formularz zgłoszenia do KWM (załącznik nr 1) na adres trenera
koordynatora: sturecki@onet.eu, dotyczy zawodników, szkoleniowców, sędziów,
wychowawców i instruktorów zajęć sportowych.
2. Do dnia 12 stycznia 2020 wpłata wpisowego 200 zł na konto Małopolskiego Związku
Szachowego nr: 63 1020 2892 0000 5902 0141 1297 oraz przesłanie drogą mailową
ksero/skanu oświadczenia RODO, KARTY UCZESTNIKA, badań lekarskich (dotyczy
zawodników, pozostałe osoby przesyłają ksero/skan dokumentów wymienionych w punkcie
„2” regulaminu).
3. 01.02.2010 rozpoczęcie zgrupowania wg komunikatu organizacyjnego, dopłata pozostałej
kwoty, oddanie oryginałów RODO i badań lekarskich (dotyczy wszystkich uczestników).
4. Do dnia 15 kwietnia 2020 aktualizacja listy członków Kadry Wojewódzkiej Młodzików.
5. Do dnia 15 maja wpłata 200 zł – zaliczki na zgrupowanie letnie na konto Małopolskiego
Związku Szachowego nr: 63 1020 2892 0000 5902 0141 1297.

