KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
KURSU NA INSTRUKTORA SZACHOWEGO PZSZACH
WARSZAWA 28.03-23.05.2020
III SESJE (28-29.03.2020, 18-19.04.2020, 23-24.05.2020)
KURS UZYSKAŁ ZGODĘ (CERTYFIKAT) PZSZACH
I. Organizator
- Szkoła Szachowa Andrzeja Szewczaka ul. Sokratesa 9 m 13, 01-909 Warszawa
Szkolaszachowa.waw.pl, tel. 602-64-65-56
II. Informacje o kursie
Kurs uzyskał zgodę (certyfikat) PZSzach.
Składa się z 3 części:
metodycznej (25 godzin dydaktycznych)
pedagogicznej (10 godzin dydaktycznych)
szachowej (10 godzin dydaktycznych)
45 godzin dydaktycznych (45 min.).
Kurs kończy się Egzaminem z wszystkich trzech części.
Poniżej przedstawiam honorowane przez PZSzach zwolnienia z poszczególnych części egzaminu i
jednocześnie uzyskaniu oceny 5 z danej części:
1.
Z części szachowej mogą być zwolnieni zawodnicy z tytułami międzynarodowymi: FM, WFM, IM,
WIM, GM, WGM.
2.
Z części pedagogicznej mogą być zwolnieni zawodnicy, którzy posiadają udokumentowane
kwalifikacje pedagogiczne i ukończyły studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie
specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich w sporcie.
Uczestnik zdał Egzamin w przypadku uzyskania pozytywnych ocen ze wszystkich trzech części.
III. Warunki Polskiego Związku Szachowego do uzyskania tytułu instruktora szachowego PZSzach
Instruktorem szachowym PZSzach, może być osoba, która:
1. ukończyła 18 lat,
2. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
3. posiada min. II kategorię szachową lub kwalifikacje pedagogiczne i III kategorię szachową,
4. ukończyła kurs instruktorów szachowych PZSzach i zdała egzamin końcowy.
W sytuacjach wyjątkowych Zarząd PZSzach, na łączny wniosek Szefa Wyszkolenia oraz Przewodniczącego
Kolegium Trenerów lub Wiceprezesa ds. sportowych lub Wiceprezesa ds. młodzieżowych, może wyrazić
zgodę na przyznanie tytułu instruktora szachowego PZSzach osobie z tytułem szachowym mistrza
międzynarodowego lub arcymistrza, która nie spełnia wymogów określonych w punkcie 9 z Uchwały Zarządu
PZSzach nr 35/04/2014 z 17 kwietnia 2014.
5. posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora sportu szachy,
6. posiada licencję instruktora szachowego PZSzach,
7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

IV. Termin i miejsce
28.03-24.05.2020 w Warszawie, ul. Sokratesa 9 m 13 - siedziba firmy, przy większym zainteresowaniu
zostanie wynajęta sala w szkole.
Sesje w dniach:
28.03.2020 w godz. 11.00-19.00 z proponowaną przerwą 15.45-16.45 i krótkimi przerwami
29.03.2020 w godz. 11.00-16.30 z krótkimi przerwami
18.04.2020 w godz. 11.00-19.00 z proponowaną przerwą 15.45-16.45 i krótkimi przerwami
19.04.2020 w godz. 11.00-16.30 z krótkimi przerwami
23.05.2020 w godz. 11.00-19.00 z proponowaną przerwą 15.45-16.45 i krótkimi przerwami
24.05.2020 w godz. 11.00-14.00 z krótkimi przerwami
24.05.2020 w godz. 15.00-17.00 Egzamin
V. Warunki uczestnictwa
W kursie mogą uczestniczyć wszyscy, którzy spełniają następujące kryteria:
1.
skończyli 18 lat
2.
posiadają co najmniej wykształcenie średnie,
3.
posiadają min. II kategorię szachową lub kwalifikacje pedagogiczne i III kategorię szachową,
4.
Zgłoszą swój udział na adres as@szkolaszachowa.waw.pl razem z wpłatą na konto organizatora kursu
(podane niżej) zadatku za kurs w wysokości 300 zł (trzysta złotych) do dnia 2 marca 2020.
5.
W zgłoszeniu podadzą: imię i nazwisko, nr telefonu do szybkiego kontaktu,
6.
Wpłaci na konto organizatora kursu (podane niżej) koszt całego kursu najpóźniej do 27 marca 2020,
który wynosi 1 600 zł (jeden tysiąc sześćset złotych), czyli w dwóch ratach 300 zł do 2.03.2020 i 1300 zł
do 27.03.2020.
7.
Zgłoszenie na kurs i opłacenie równoznaczne są z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celach związanych z organizacją kursu.
Konto organizatora: Szkoła Szachowa Andrzeja Szewczaka, ul. Sokratesa 9 m 13, 01-909 Warszawa
NIP 521-182-38-53 Konto: PKO BP SA 48 1020 1042 0000 8302 0227 5774 z dopiskiem: kurs instruktorski
imię i nazwisko.
Nie ma możliwość wniesienia opłat gotówką.
Fakturę wystawiam na podmiot, który dokonał wpłaty w systemie bankowym.
Osoba prywatna otrzyma fakturę na kwotę wpłaconą z konta prywatnego po podaniu danych
potrzebnych do jej przygotowania. W przypadku zapłaty dokonanej przelewem z konta osoby
prywatnej nie ma możliwości wystawienia faktury na klub (osobę prawną).
Nie jestem płatnikiem VAT.
VI. Ustalenia końcowe
- Uczestnicy na czas kursu ubezpieczają się we własnym zakresie.
- Organizator nie zapewnia noclegów oraz posiłków.
- Organizator nie zabezpiecza opieki medycznej. Odpowiednie placówki medyczne znajdują się na terenie
miasta.
- Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby kursu jest organizator.
- Dane osobowe uczestnika (Imię, nazwisko, nr ID-CR, data i miejsce urodzenia, Związek Wojewódzki)
przekazane zostaną do Polskiego Związku Szachowy NIP: 5261667148, 00-514 Warszawa, ul.
Marszałkowska 84/92 w celu zatwierdzenia i rejestracji nabytych uprawnień szkoleniowych oraz dla
celów archiwalnych.

- Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w regulaminie i ostatecznej jego interpretacji.
VII. Prowadzący
Andrzej Szewczak – Trener Klasy Pierwszej w Szachach, International Arbiter FIDE (IA), International
Arbiter of the I.B.C.A., International Organizer (IO), nauczyciel Kontraktowy – przedmiot szachy, magister
Zarządzania Przedsiębiorstwem,
Zygmunt Fikus – Trener II klasy PZSzach
Ochrona danych osobowych
1.Do uczestnictwa w kursie na instruktora szachowego PZszach i egzaminu kończącego go może być niezbędne podanie
danych osobowych wskazanych wyżej. Niepodanie danych może skutkować niemożnością zawarcia umowy, a tym
samym skorzystania z kursu i egzaminu. Administratorem Państwa danych osobowych (AD) jest Szkoła Szachowa
Andrzeja Szewczaka, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej dla miasta st. Warszawy w numerem: 502305,
z siedzibą w (01-909) Warszawie przy ulicy Sokratesa 9 m 13, NIP 5211823853, REGON 142221024, adres e-malowy
as@szkolaszachowa.waw.pl.
2.Dane osobowe przetwarzane będą przez Szkołę Szachową Andrzeja Szewczaka na podstawie wyrażonej zgody (od
dnia 25 maja 2018 roku –na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych) w celu w niej wyrażonej. Podane dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu
zawarcia/kontynuacji umowy o przeprowadzenie kursu na instruktora szachowego PZszach i egzaminu kończącego
go ze Szkołą Szachową Andrzeja Szewczaka, jednakże nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody
na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie
rozstrzygania zasadności roszczeń związanych z przetwarzaniem przez Szkołę Szachową Andrzeja Szewczaka
danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia).
3.Dane osobowe będą też przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń tj. z uwagi na
to, że jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Szkołę Szachową
Andrzeja Szewczaka (od dnia 25 maja 2018 roku –na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych). Dane osobowe w tym zakresie będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, chyba
że przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych odrębny obowiązek prawny.
4.Podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym ani warunkiem zawarcia umowy z Szkołą Szachową
Andrzeja Szewczaka lub podmiotem prowadzącym w oparciu o umowę ze Szkołą Szachową Andrzeja Szewczaka.
Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do złożenia deklaracji zapisu kursu na instruktora szachowego
PZszach i egzaminu kończącego go oraz udziału w dalszym procesie zatwierdzenia i rejestracji nabytych uprawnień
szkoleniowych oraz dla celów archiwalnych. związanym z zawarciem umowy o przeprowadzenie kursu na instruktora
szachowego PZszach i egzaminu kończącego go w Szkole Szachowej Andrzeja Szewczaka.
5. Dane osobowe uczestnika (Imię, nazwisko, nr ID-CR, data i miejsce urodzenia, Związek Wojewódzki) przekazane
zostaną do Polskiego Związku Szachowy NIP: 5261667148, 00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92 w celu
zatwierdzenia i rejestracji nabytych uprawnień szkoleniowych oraz dla celów archiwalnych.
6.Szkoła Szachowa Andrzeja Szewczaka nie podejmuje względem przetwarzanych
decyzji, w tym profilowania.

danych zautomatyzowanych

7.Ma Pan/Pani prawo:
1)w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
2)żądania od Szkoły Szachowe Andrzeja Szewczaka dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także od dnia 25 maja 2018 roku -do
żądania przeniesienia danych do innego administratora;
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem
przetwarzania danych osobowych; do dnia 24 maja 2018 roku jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
zaś od dnia 25 maja 2018 roku –Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy przetwarzanie oparte jest
na art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

