
PUBLICZNE SALEZJAŃSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KRAKOWIE 

 TURNIEJ SZACHOWY „Don Bosco 2023” 

ADRESOWANY  DO UCZNIÓW KLAS SIÓDMYCH I ÓSMYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

 Turniej Szachowy „ Don Bosco 2023” odbędzie się 10.03.2023r., na terenie Publicznego Salezjańskiego Liceum 

Ogólnokształcącego w Krakowie – os. Piastów 34.  

REGULAMIN 

➢ Turniej przeprowadzi  Sędzia Małopolskiego Związku Szachowego oraz nauczyciele wychowania fizycznego.  

➢ Zawody zostały objęte patronatem Małopolskiego Związku Szachowego. 

➢ Liczba uczestników turnieju ograniczona do 50-ciu. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 

➢ Informacje na temat zawodów można uzyskać pod nr telefonu 12 6480489 oraz  na stronie internetowej 

szkoły: www.salezjanie.com oraz na profilu szkoły www.facebook.com/liceum.salezjanskie.krakow. 

➢ Zgłoszenia do turnieju  dokonujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres 

szachy@salezjanie.com , w zgłoszeniu należy podać  posiadaną kategorię  nadaną przez Małopolski Związek 

Szachowy, jeżeli zgłaszający się ją posiada. 

➢ Zgłoszenia, należy dokonać do 08.03. 2023r.  

➢ Rywalizacja między zawodnikami rozpoczyna się 10 marca (piątek)  2023 r., o godzinie 10:15. 

➢ W celu sprawnego i efektywnego przeprowadzenia turnieju prosimy o stosowanie się do 

poniższych zasad: 

✓ Uczestników turnieju prosimy o przybycie przed salę gimnastyczną Szkoły  do godz.10.00, w celu 

potwierdzenia udziału w turnieju.  

✓ Turniej rozgrywany będzie w sali gimnastycznej, prosimy  o posiadanie obuwia na zmianę. 

✓ W rywalizacji uczestniczą tylko osoby zdrowe. 

✓ Ze względu na sytuację epidemiologiczną uczestnicy proszeni są o dezynfekcję rąk przed i po 

rozegranych partiach. Maseczki wg indywidualnego uznania. 

✓ System i tempo gry uzależnione będzie od ilości uczestników turnieju. 

PRZEBIEG TURNIEJU 

9.45 – 10.00 – Potwierdzenie udziału. 

10:00 – Otwarcie turnieju, odprawa techniczna, przypomnienie zasad. 

10:15 – Rozpoczęcie turnieju. 

13.30 – Planowane zakończenie turnieju. 

NAGRODY 

Nagrody  ufundowane są  przez Dyrektora Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. 
 Łączna wartość nagród to 1000 zł.  
Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w kategorii OPEN plus nagroda dla  najlepszej z dziewczyn, jeżeli nie będzie 
na miejscach od 1 do 3. 
 Dla pozostałych uczestników będzie przygotowany upominek za udział turnieju. 
Uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na zebranie i przetwarzanie danych osobowych przez 
organizatorów turnieju w celu przeprowadzenia konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 


