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Regulamin Otwartych Zawodów Strzeleckich dla dzieci i młodzieży - „Lato 2022”  
 

 

 

I . Czas i miejsce zawodów: 

 

31.07.2022 r. (niedziela) od godz. 10.00 do godz. 13.00, strzelnica sportowa LOK  

w Suchej Beskidzkiej ul. Makowska /dawny kamieniołom Jasnochowa/. 

 

II. Uczestnicy: 

 

W zawodach mogą brać udział dzieci i młodzież. 

 

III. Przebieg zawodów: 

 

Każdy uczestnik oddaje 3 strzały próbne i 10 ocenianych z karabinka TOZ-14 kal. 5,6 mm z otwartymi 

przyrządami celowniczymi do tarczy z odległości 25 m z pozycji leżącej.               

Przyjęto indywidualną klasyfikację w trzech kategoriach wiekowych: młodzik, junior młodszy oraz junior.  

 

IV. Wyróżnienia: 

 

Za zajęcie I do III miejsca w poszczególnych klasyfikacjach przewidziano puchary, za zajęcie pozycji od I 

do V dyplomy. 

 

V. Zgłoszenia: 

 

Zgłoszenia w dniu zawodów do godziny 9 30 do godz. 12.30. Udział w zawodach jest bezpłatny.  

Ilość miejsc ograniczona! 

 

VI. Organizatorzy: 

 

Zarząd Powiatowy LOK w Suchej Beskidzkiej. 

Zawody przeprowadzone będą przez instruktorów strzelectwa sportowego i sportów obronnych ZP LOK.  

Prawo interpretacji regulaminu i dokonywanie ewentualnych zmian posiada wyłącznie organizator 

zawodów. 

 

VII .Fundatorzy pucharów i dyplomów: 

 

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka 

ZP LOK w Suchej Beskidzkiej 

 

Załącznik nr 1  
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ZASADY WEJŚCIA I PRZEBYWANIA NA STRZELNICY: 

− w trakcie zawodów obowiązują aktualne przepisy i zasady zachowania podczas epidemii COVID-19 

(w tym wprowadzane aktualnie na terenie zagrożonego powiatu); 

− na osi 25 m mogą przebywać jednocześnie 4 osoby nie licząc sędziów oraz obsługi;  

− zawodnicy oczekują na start w wyznaczonym miejscu przed budynkiem strzelnicy; 

nie ma możliwości gromadzenia się w strefie oczekiwania (w budynku); 

− czas przebywania na osi to czas trwania konkurencji, następnie osoba opuszcza stanowisko 

strzeleckie i teren strzelnicy;  

− kolejna zmiana wchodzi na teren strzelnicy dopiero po opuszczeniu poprzedniej;  

− po każdym zakończonym strzelaniu obowiązuje 10 minutowa przerwa w trakcie której personel 

klubowy dezynfekuje broń oraz stanowiska strzeleckie; 

− klub zapewnia płyn do odkażania rąk i sprzętu;  

− osoby chcące skorzystać z obiektu muszą posiadać we własnym zakresie: maseczkę, rękawiczki. Bez 

wyżej wymienionych elementów osoby nie zostaną wpuszczone na teren strzelnicy. 

 

 

 

Załącznik nr 1 

RODO 

 
W związku z uczestnictwem w zawodach strzeleckich organizowanych przez ZP LOK w Suchej Beskidzkiej zgodnie z art. 13 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, zwanego dalej RODO, informujemy, że : 

− Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie mająca siedzibę główną w Warszawie pod adresem: ul. Chocimska 14, 00-791 

Warszawa. Numer KRS 0000086818. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w stowarzyszeniu Liga Obrony Kraju oraz wszystkich podpo rządkowanych jej strukturach 

organizacyjnych jest Krzysztof KRZYCZKOWSKI. Można się z nim kontaktować poprzez: 

- adres korespondencyjny: Krzysztof Krzyczkowski Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa 

- adres poczty elektronicznej (e-mail): iod@lok.org.pl  

− Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1 lit. A RODO) – w celu zorganizowania, przeprowadzenia, promocji, publikacji wyników 

(komunikatów) zawodów strzeleckich, oraz promocji działalności KS LOK CZART Sucha Beskidzka  

− Zakres Pani/Pana danych osobowych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu obejmuje : 

- dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, wiek, płeć, obywatelstwo, numer licencji zawodniczej, przynależność klubowa), 

- dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), 

- wizerunek uwidoczniony na zdjęciach oraz nagraniach video. 

mailto:klub@lok-czart.pl


                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

    
                                                                                                                                                                                                                                         

 

 
 Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Suchej Beskidzkiej 

ul. Makowska 40, 34-200 Sucha Beskidzka 

tel. +48 791 963 623,    e-mail: klub@lok-czart.pl,   www.lok-czart.pl 

 

 

 

− Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym organom państwowym - w celu wykonania 

obowiązków ciążących na Administratorze danych, a także na podstawie stosownych umów przekazane innym podmiotom – w celu realizacji zleconych usług, w 

szczególności z zakresu pomocy prawnej, księgowości lub usługi informatycznych. 

− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do 

zorganizowania, przeprowadzenia, promocji, publikacji wyników (komunikatów) zawodów strzeleckich, oraz promocji działalności KS LOK CZART Sucha Beskidzka , 

poprzez : 

- udostępnianie na stronie internetowej KS LOK CZART Sucha Beskidzka oraz w mediach społecznościowych, zawierających dane osobowe wyników (komunikatów) 

zawodów strzeleckich, nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

- udostępnianie w mediach (Internecie, prasie, telewizji) : zawierających Pani/Pana wizerunek zdjęć i nagrań video, zarejestrowanych podczas zawodów strzeleckich (zezwolenia nie 

wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Art. 81 ust.2 pkt. 2 Ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., tekst jednolity z dnia 6 czerwca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. Poz. 1231), nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich 

przetwarzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

W przypadku możliwości wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili przedawnienia roszczeń (odpowiednio - Pani/Pana lub KS 

LOK CZART Sucha Beskidzka ). 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do Pani/Pana uczestnictwa w zawodach strzeleckich organizowanych przez KS LOK CZART 

Sucha Beskidzka . 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO) : 

- prawo do dostępu do danych, 

- prawo do uzyskania kopii danych, 

- prawo do żądania sprostowania danych, 

- prawo do usunięcia danych, 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

- prawo do wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją (zgodnie z art. 21 RODO), 

- prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, 

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO - 

przy czym cofnięcie takiej zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W celu wykonania obowiązków ciążących na Administratorze danych oraz w celu zorganizowania oraz przeprowadzenia zawodów strzeleckich, Administrator danych może 

pozyskiwać i przetwarzać dane związane z posiadaniem przez Panią/Pana pozwoleń na broń oraz uprawnień związanych ze strzelectwem. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza obszar Unii Europejskiej. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny 

sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. 

11. Niezależnie od powyższego, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa) - w przypadku 

uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 

 

 

 

mailto:klub@lok-czart.pl

