“XXI OBERT D'ESCACS, VILA D’ALMUSSAFES”
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Podran participar totes les 60 primeres persones que formalitzen la seua inscripció, sent
esta gratuïta.
Les inscripcions es realitzaran del 10 de desembre de 2019 al 2 de gener de 2020
(ambdós inclòs), en el Centre d'Informació Juvenil, en el Pavelló Municipal o per internet
en Serviweb dins de la pagina www.almussafes.es.
Es realitzaran dues categories:
• Absoluta femenina i masculina.
• ‘Sub'-12 femenina i masculina.
La competició es realitzarà el dia 2 i 3 de gener, a les 16:30 hores en el PAVELLÓ
MUNICIPAL. En funció del nombre d'inscrits s’utilitzarà el sistema de joc SUÍS
(s'emparellen en cada ronda els jugadors que té els mateixos punts per mitjà d'un
programa informàtic), o tipus lliga.
El ritme de les partides serà de 15 minuts per jugador (el temps podrà modificar-se en
funció del nombre d'inscrits).
PREMIS:
6.1. S'entregaran trofeus als tres primers classificats en cada una de les categories.
6.2. Es realitzara 1 sorteig per cada categoria de material didàctic.
El torneig es regirà per les normes de la Federació Internacional d'Escacs.
La participació en l’activitat autoritza a l’Ajuntament a reproduir la imatge fotografiada i/o
veu i imatge filmada del participant total o parcialment, tenint en compte que aquestes
fotografies o gravacions audiovisuals que s'han pres seran editades, remesclades i
remasteritzades amb la finalitat de utilitzar-les pel desenvolupament de qualsevol obra,
producte i elements publicats per l'Ajuntament, en qualsevol suport, imprès o
electrònic, analògic o digital, i inclòs ser ficades a disposició del public per mitja de les
xarxes de telecomunicacions, respectant sempre la dignitat de la persona i sense cap
tipus de fi lucratiu.
L'Organització resoldrà totes les qüestions que puguen sorgir pel que fa a la
interpretació d'aquestes bases i de la competició.
La participació en el “XXI OBERT D'ESCACS VILA D'ALMUSSAFES", suposa
l'acceptació d'aquestes bases, de manera que, es podran excloure les inscripcions que
no compleixen les condicions que s'estableixen, així com qualsevol incompliment del
reglament.”
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre protecció de dades
de caràcter personal, les dades de caràcter personal i la informació facilitada pel
participant seran incorporats i tractats en un fitxer informatitzat del que és responsable
l'Ajuntament, la finalitat del qual és facilitar la gestió administrativa que li és pròpia. El
participant podrà en tot moment, i de conformitat amb la legislació vigent, exercir els
seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació per mitjà de sol·licitud dirigida al
departament de joventut.
Així mateix i en compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la
Informació i el Comerç Electrònic, li informem que la adreça de correu electrònic que
ens facilite podrà ser utilitzada pel enviament d'informació, enquestes i demés temes
d'interès general de l'Ajuntament d'Almussafes. Si no desitja rebre informació a través
d'aquest mitja, li pregue que ens ho comunique per carta a la direcció de l'Ajuntament
Almussafes, Passeig del Parc S/N a la atenció del Departament de Joventut, al telèfon
961785110 o a la direcció de correu electrònic almussafes_juv@gva.es.»
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