
REGULAMIN KONKURSU Symultana z Arcymistrzem.

Cel konkursu: 

Celami zorganizowanego konkursu są:

- promocja gry komputerowej o nazwie Chess Corp, której premiera strony na 
platformie Steam została wyznaczona na 20 lipca 2022 roku,

- wyłonienie 10 uczestników Sierpeckiej Symultany Szachowej 

Organizatorzy: 

Organizatorem konkursu jest firma No Input Signal Piotr Dul z siedzibą w Sierpcu, 
09-200 przy ulicy Wspólnej 7. 

Sierpecka Symultana Szachowa odbywa się pod Patronatem Honorowym 
Burmistrza Miasta Sierpc, Pana Jarosława Perzyńskiego.

Czas trwania konkursu: 

Konkurs rozpoczyna się 16 lipca 2022 roku (sobota) godzina 20.00 i trwa do 19 
lipca 2022 roku (wtorek) godzina 10.00, czyli przez 4 kolejne dni. 

Zasady konkursu: 

1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna z uwzględnieniem 

tego, iż Organizator zakłada, że osoby niepełnoletnie biorące udział w 
Konkursie, mają na to zgodę rodzica/opiekuna.  Spośród uczestników 
zostanie wybranych 10 osób, które rozwiążą najwięcej zagadek 
szachowych na czas. Zagadki zostały umieszczone w aplikacji 
komputerowej na stronie www.hodugames.pl/symultana Instrukcja gry 
została umieszczona na osobnej stronie, bezpośrednio w aplikacji webowej 
gry.

3. Dodatkowe kryteria wyboru zwycięzców:
a. Jeśli spośród otrzymanych zgłoszeń znajdą się dwie osoby, które 

rozwiążą tę samą ilość zagadek, o zwycięstwie jednej z nich 
decyduje data i godzina przesłania rozwiązania.

b. W nieprzewidzianych sytuacjach spornych ostateczną decyzję o 
dopuszczeniu bądź nieprzyjęciu zgłoszenia podejmuje Organizator. 

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formuły konkursu w 
zależności od liczby uczestników oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń.

5. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu. 

Nagrody:



Nagrodą w konkursie jest zaproszenie na symultanę szachową z arcymistrzem 
szachowym - Zbigniewem Paklezą, która odbędzie się w Międzynarodowy Dzień 
Szachów 20 lipca w Urzędzie Miasta Sierpc. Start symultany o godzinie 16.00. 

Po zakończeniu konkursu Organizator skontaktuje się z laureatami drogą 
telefoniczną, celem potwierdzenia przyjazdu na symultanę. 

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, noclegu i pozostałych kosztów dla 
laureatów konkursu – uczestników symultany. 

Klauzula RODO

Organizatorzy informują nt. przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe: 
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest No Input Signal Piotr Dul, z 
siedzibą w Sierpcu przy ulicy Wpólnej 7. 

2.Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A 
ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu. 

4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do cofnięcia zgody. 

5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania 
spowoduje, iż nie będzie Pan/i/ uczestniczył/a w konkursie. 


