
Turnieje dla branży Transport-Spedycja-Logistyka

1. Turnieje odbywają się w ramach bonabanco Chess Festival
Oficjalna strona Festiwalu: [link]

2. Organizator
2.1. Firma Transcards.eu Sp. z o.o. działająca pod marką bonabanco [link], Waldemar

Wysowski kontakt: wwysowski@transcards.eu
2.2. koordynator Kacper Polok kontakt: kacper.polok@gmail.com

3. Terminy:
3.1. Turniej 1: środa 9 czerwca, 18:45
3.2. Turniej 2: czwartek 10 czerwca, 18:00

4. Formuła turniejów
4.1. Turniej 1: Arena, czas trwania 2 godziny, tempo gry 5’+2’’

o systemie turnieju ‘arena’ można przeczytać [tutaj]
4.2. Turniej 2: system szwajcarski, 9 rund, tempo gry 5’+2’’

5. Uprawnienia do gry:
5.1. w turniejach mogą wziąć udział właściciele i pracownicy firm z branży TSL,

ich najbliższe rodziny (małżonkowie, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki,
rodzeństwo), studenci, uczniowie i pracownicy szkół i uczelni o profilach
logistycznym, transportowym i spedycyjnym.

6. Zgłoszenia
6.1. Aby wziąć udział w turnieju, należy zapisać się do klubu na platformie

chess.com [link]
6.2. W wiadomości weryfikującej należy podać swoje imię i nazwisko, oraz

odpowiednio, nazwę firmy którą się reprezentuje lub nazwę szkoły/uczelni do
której się przynależy (lub numer trans ID).
Członkowie rodzin powinni podać:
- swoje imię i nazwisko
- imię i nazwisko pracownika branży TSL i stopień pokrewieństwa
- reprezentowaną przez pracownika branży TSL firmę (lub numer trans ID)

6.3. Administrator klubu po weryfikacji danych przyjmie użytkownika do klubu.
6.4. Na godzinę przed startem otwarte będą zapisy do poszczególnych turniejów

(dokładne linki podamy na 7 dni przed)
7. Nagrody:

Turniej I:
1 miejsce: 300 zł
2 miejsce: 200 zł
3 miejsce: 100 zł
Turniej II:
1 miejsce: 300 zł

https://bonabanco.com/produkty/chess-festival/
https://bonabanco.com/
mailto:wwysowski@transcards.eu
mailto:kacper.polok@gmail.com
https://support.chess.com/article/335-what-are-arena-tournaments
https://www.chess.com/club/bonabanco-chess-festiwal


2 miejsce: 200 zł
3 miejsce: 100 zł

8. Zasady fair play
8.1. Uczestnicy turniejów zobowiązani są do rozgrywania partii samodzielnie, bez

żadnego wsparcia innych osób i programów szachowych. Korzystanie
z niedozwolonej pomocy będzie skutkowało natychmiastowym wykluczeniem
z turnieju i blokadą konta na platformie chess.com.

8.2. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, organizator zastrzega sobie prawo
do kontroli uczestników turnieju w postaci połączenia wideo i obowiązku
udostępnienia ekranu komputera w trakcie rozgrywania partii.

8.3. W trakcie rozgrywania partii, uczestnicy nie mogą oglądać ani słuchać
transmisji z komentarzem turnieju.

8.4. Każdy z nagrodzonych zostanie poddany kontroli antycheatingowej przez
specjalistę serwisu chess.com.

9. Uwagi końcowe
9.1. Ostateczna interpretacja tego regulaminu należy do organizatora.
9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie.


