
                                           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
TURNIEJ GRY W WARCABY Z OKAZJI DNI SENIORA 2021 

 
REGULAMIN 

 
 
I. CEL IMPREZY  
Aktywizacja społeczności kutnowskich Seniorów poprzez zachęcenie ich do udziału w imprezach 

oraz życiu społecznym Miasta Kutno.  

 

II. ORGANIZATOR:  
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie  

Imprezę organizacyjnie wspiera Miasto Kutno  

 

III. UCZESTNICTWO 

Osoby w wieku „60+” oraz wszyscy, którzy posiadają legitymacje emeryta. 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE  
Turniej odbędzie się w dniu 18 września 2021 roku w Dworku Modrzewiowym przy  

ul. Narutowicza 20 w Kutnie. Rozpoczęcie Turnieju planowane jest na godzinę 10:00. 

 

V. PROGRAM IMPREZY 

10:00 Zbiórka 

10:05 Wspólne pamiątkowe zdjęcie 

10:06 Podział zawodników 

10:10 Rozpoczęcie  zawodów. 

 

VI. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr telefonu 509 238 460 w dniach 10-15 września . 

 

VII. OPIEKA MEDYCZNA 

Przez cały czas prowadzenia Turnieju w obiekcie obecna będzie pielęgniarka. 

 

 



VIII. ZASADY 

1. Gra w warcaby toczy się pomiędzy dwoma osobami nazywanymi warcabistami. 
Zawodnicy grają systemem par (dobór losowy). 

2. Gra prowadzona jest 12 pionkami na czarnych polach, ustawionymi  w 3 rzędach.  
2 rzędy pól na środku planszy pozostają wolne.  

3. Zaczyna gracz z białymi pionkami.  
4. Gracze wykonują kolejno po jednym ruchu, na przemian, własnymi pionkami.  
5. W jednym ruchu dowolnie wybrany pionek może zostać przesunięty o jedno pole 

naprzód po przekątnej (na ukos). Nie wolno wchodzić na białe pola ani na pola 
zajmowane przez inne pionki. 

6. Bicie pionków przeciwnika odbywa się przez przeskoczenie przez bity pionek na 
następne pole za nim, o ile jest ono wolne. Jeżeli pionek, po przeskoczeniu pionka 
przeciwnika, ma możliwość bicia następnego pionka, musi je wykonać.  

7. Bicie jest obowiązkowe i ma pierwszeństwo przed wykonaniem innego ruchu 
(zasada przymusu bicia). W przeciwnym razie traci się pionka.  

8. Zbicie może być wykonywane do przodu lub do tyłu. 
9. Gdy pionek dojdzie do ostatniego rzędu szachownicy, zmienia się w damkę. W celu 

odróżnienia damki nakłada się na nią pionek tego samego koloru.  
10. Damka porusza się po przekątnych (ciemnych polach) we wszystkich kierunkach  

(do przodu i do tyłu) na dowolnie wybrane pole. 
11. W przypadku, gdy istnieje wybór pomiędzy zbiciem różnych ilości warcab 

przeciwnika, to obowiązkiem jest bicie większej ilości (zasada bicia większości). Przy 
czym damka nie ma obowiązku pierwszeństwa wykonywania bicia. 

12. Gra jest przegrana, gdy gracz stracił wszystkie pionki lub nie ma możliwości 
wykonania ruchu, ponieważ jego warcaby zostały zablokowane. 

13. Pion, który podczas wielokrotnego bicia przechodzi przez pole przemiany, ale 
kończy w innym rzędzie, pozostaje dalej pionem. 

14. Obowiązuje zasada „dotknięta idzie postawiona stoi”. 
15.  Wynik wpisywany jest do tabeli rozgrywek (zwycięstwo – 1 pkt., remis – 0,5 pkt., 

porażka – 0 pkt.). 
16. Za niestosowne zachowania, tzn. niesamodzielnie rozgrywanie partii, 

przeszkadzanie innym lub inne zachowania budzące zastrzeżenia organizatora, 
uczestnik może zostać wykluczony z Turnieju.  

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W trakcie imprezy obowiązują maseczki ochronne zasłaniające usta i nos. 

2. Organizator zapewni płyn do dezynfekcji rąk. 

3. Zabrania się wnoszenia przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych 

Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad  

i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Turnieju,  

w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu  

i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej 

pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu 

Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.  

5. Każdy uczestnik bierze udział w Turnieju na własną odpowiedzialność.  

6. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane  

z przeprowadzeniem i organizacją Turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za wypadki, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią 

przed, w trakcie lub po Turnieju spowodowane przez uczestników imprezy. 

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. 



7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo  

do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub 

filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów 

pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Turnieju na potrzeby reklamowe, 

promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach 

radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich 

modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo 

do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów  

i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na 

wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, 

gazety, magazyny,  strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. 

Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia 

jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, 

udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji 

bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Turnieju.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca  

i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.  

9. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.  

10. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości 

regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie). 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie 

ul. Kościuszki 26 

99-300 Kutno 

info@mosir.kutno.pl 
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Klauzula informacyjna: 
1) Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Kutnie, ul. Kościuszki 26, 99-300 Kutno, tel. 0-24 355-22-24  

2) Inspektorem ochrony danych jest: inspektor ds. BHP i systemów informatycznych MOSiR 

w Kutnie, Inspektor ds. ochrony danych osobowych MOSiR w Kutnie. tel. 539-925-907, 

p.markiewicz.mosir@wp.pl  

3) Dane są zbierane w celu realizacji zadań i wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy (RODO 2016/679 art.6b).  

4) Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora.  

5) Dane będą przekazywane podmiotom, z którymi administrator ma podpisaną umowę  

o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.  

6) Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy i potrzebny do jej realizacji.  

7) Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu  

do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo 

do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.  

8) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

9) Podanie danych zawartych w formularzu jest dobrowolne wynikające  

z RODO 2016/679 art.6 p.1c. 

(art. 13 RODO 2016/679): 
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