
Regulamin VIII Ogólnopolskich Szaradziarskich Mistrzostw Łochowa – 6 listopada 2021 r. 

 
1. Turniej składa się z dwóch rund. 

a) Pierwsza trwa 75 minut, składa się z 27 zadań (o numerach 1-27) i 12 stron, do zdobycia 60 

punktów.  

b) Druga trwa 60 minut, składa się z 17 zadań (o numerach 28-44) i 8 stron, do zdobycia 40 punktów. 

Uczestnik jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności otrzymanego zestawu w każdej rundzie. 

c) Ponadto w każdej rundzie przysługuje bonus za oddanie przed upływem regulaminowego czasu 

(0,5 pkt za każdą minutę) bezbłędnie wypełnionego zestawu tej rundy. 

 

2. W zadaniach diagramowych należy wypełnić wszystkie pola diagramu. W zadaniu 14 wystarczy 

wypełnić poprawnie jeden z diagramów, aby otrzymać punkt za to zadanie. 

 

3. W rebusach należy podać hasło końcowe. Rozbicie na człony może być pomocne przy ocenie 

rozwiązania nieautorskiego. 

 

4. W drobnych formach szaradziarskich należy podać ostateczne rozwiązanie. 

 

5. W niektórych zadaniach punktacja jest stopniowana – przy każdym takim zadaniu podano zasady 

stopniowania punktów. 

 

6. Błędy na skrzyżowaniach liczone są podwójnie, chyba że podana obok punktacja zadania stanowi 

inaczej. 

 

7. O kolejności wyników decydują kryteria: 

I kryterium – uzyskanie większej liczby punktów z obu rund, 

II kryterium – większa liczba punktów z drugiej rundy, 

III kryterium – czas oddania prac. 

 

8. Gdyby nie nastąpiło rozstrzygnięcie według wyżej wymienionych kryteriów: 

a) w klasyfikacji trzech pierwszych miejsc lub w kategorii: najlepszy łochowianin – nastąpi 

dogrywka, 

b) od czwartego miejsca w dół dana lokata przyznawana jest ex aequo (nie dotyczy remisu w 

kategorii: najlepszy łochowianin). 

 

9. Zabrania się z korzystania z jakichkolwiek źródeł informacji, w tym: książek, nośników 

elektronicznych, sąsiadów.  

 

10. Opuszczenie sali przed upływem regulaminowego czasu (wyższa konieczność) może nastąpić po 

zdeponowaniu pracy w komisji oceniającej. 

 

11. Należy wyłączyć, a przynajmniej wyciszyć telefony komórkowe i inne emitery dźwięku. 

 

12. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie lub w przypadku regulaminowych wątpliwości 

decyzję podejmuje jury turnieju. 

 

13. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu 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 (zwane dalej RODO) osób uczestniczących w VIII Ogólnopolskich 

Szaradziarskich Mistrzostwach Łochowa jest Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie ul. 1 

Maja 22, 07-130 Łochów (zwany dalej MiGOK). 



dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) osób uczestniczących w VIII Ogólnopolskich 

Szaradziarskich Mistrzostwach Łochowa jest Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie ul. 1 

Maja 22, 07-130 Łochów (zwany dalej MiGOK). 

 

14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i swojego wizerunku przez MiGOK 

poprzez podpisanie pisemnej zgody na wykorzystanie wizerunku. 

 

15. Wyrażenie zgody o których mowa w pkt. 12 opiera się na zasadzie dobrowolności, jednakże 

odmowa będzie skutkowała pominięciem informacji dotyczących Państwa tj. sukcesach, 

wydarzeniach, w których Państwo braliście udział. 

 

16. Administrator na mocy art. 37 ust. A wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego 

imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych. Funkcję tą pełni Pan Marek Cendrowski, 

z którym można kontaktować  się pod adresem mail: iod@fus-system.pl  

 

17. Dla osób których dane osobowe będą przetwarzane, MiGOK opracował i udostępnił na swojej 

stronie internetowej Klauzulę informacyjną związaną z organizacją mistrzostw. Klauzulę można 

otrzymać także w wersji papierowej. 

 

18. MiGOK w Łochowie  w czasie konkursu może utrwalać obraz (wykonywanie zdjęć) dla celów 

dokumentacji oraz promocji. Wizerunek osób przebywających na terenie konkursu (uczestnicy, goście) 

może zostać utrwalony. Wizerunek może być rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, 

reklamowych oraz promocyjnych. Odbywa się to na podstawie stosownej zgody uczestników. Zdjęcia 

mogą być umieszczone na stronie internetowej MiGOK oraz na profilu społecznościowym  

FACEBOOK MiGOK. 

 

19. Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu akceptują procedury oraz ogólne zasady funkcjonowania 

VIII Ogólnopolskich Szaradziarskich Mistrzostw Łochowa w trakcie epidemii Covid-19. 

 

20. W obiekcie Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie funkcjonuje monitoring 

wizyjny, którego podstawą stosowania jest art. 22 Kodeksu pracy oraz art. 9a Ustawy o samorządzie 

gminnym. Celem stosowania monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, ochrony 

mienia znajdującego się w obiekcie oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa obywateli i ochrony 

przeciwpożarowej w obiekcie. 

 

 

 

 

Życzymy połamania pisaków. 
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