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Zatwierdzam

Regulamin
otwartych indywidualnych zawodów strzeleckich
z okazji DNI TWARDOGÓRY
„O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra”
Cel zawodów: - Popularyzacja strzelectwa na terenie gminy Twardogóra,
powiatu oleśnickiego i Dolnego Śląska,
- Zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie amatorom.
Organizator: - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra,
- Zarząd Miejsko – Gminny LOK Twardogóra, KS Feniks Twardogóra.
Termin:

16.06.2018 r. grupa powszechna godz.9, grupa rekreacyjna godz.1200.

Miejsce zawodów:
Konkurencje:

Strzelnica miejska KS „Feniks” Twardogóra ul. Lipowa

Karabin dowolny, odległość 50 m, postawa leżąc z wolnej ręki, tarcza TS-1,
5 strzałów próbnych, 10 ocenianych, czas 15 min.
Grupa powszechna 20 strzałów ocenianych ,czas 30 minut.

Broń i amunicja:

Grupa rekreacyjna
Broń i amunicję zabezpiecza organizator. Nie dopuszcza się strzelania
z broni własnej.
Grupa powszechna
Dopuszcza się strzelanie z broni własnej.

Uczestnictwo: Zawody odbywają się w klasyfikacji indywidualnej z podziałem na kategorie:
Grupa rekreacyjna
Senior - Karabin dowolny, Junior –karabin dowolny, Senior – pistolet
sportowy
Grupa powszechna – Karabin dowolny ,pistolet sportowy, pistolet centralnego
zapłonu, pistolet obronny
Dla zawodników grupy rekreacyjnej udział w zawodach jest bezpłatny.
Nagrody:

Za zajęcie miejsca 1- 3 puchar, dyplomy do miejsca V.

Postanowienia końcowe:

Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w
regulaminie w dniu zawodów.

Zasady bezpieczeństwa:

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZSS i
regulaminem strzelnicy.
Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania
zasad bezpieczeństwa.

Inne:

Dla uczestników przewidywany jest ciepły posiłek.
Grupę powszechną stanowią zawodnicy zrzeszeni w klubach i związkach
strzeleckich.

RODO:

Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Klub Strzelecki FENIKS
Twardogóra z siedzibą pod
adresem Wesółka 4D.
2. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach,
zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i
promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
3. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z
warunkami określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p.1 – 88, RODO), ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922.,
UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania
RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym
Regulaminem.
4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie
będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, z
wyłączeniem przetwarzania niezbędnego do wyłonienia zwycięzców
konkurencji.
5. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3
UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja
Regulaminu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i
konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
6. Uczestnikom przysługują prawa do:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci
wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w
zawodach.
7. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) na przetwarzanie
ich danych przez Administratora.
Realizacja uprawnień:
Klub Strzelecki FENIKS Twardogóra;
Wesółka 4D;
56-416 Twardogóra;
tel +48 71 3150099, +48 697 024 647

e-mail: feniks.twardogora@wp.pl
www: feniks.twardogora.org.pl
o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie
swoich żądań przesłane na adres Administratora.
8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w
związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i
nazwiska uczestnika wraz z przynależnością klubową, datą urodzenia,
wynikiem osiągniętym w konkurencji oraz wizerunkiem w każdy sposób,
w jaki publikowane będą lub rozpowszechniane informacje o zawodach, w
szczególności w wynikach zawodów publikowanych Internecie,
publikacjach w prasie, miejscu rozgrywania zawodów i siedzibie klubu
oraz strzelnicy Klubu Sportowego FENIKS Twardogóra .
9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie
jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie
uniemożliwia udział w zawodach.
Zgłoszenia:

Zgłoszenia zawodników w dniu zawodów - grupa powszechna godz.8.45
- grupa rekreacyjna godz.12.00

Twardogóra 28.05.2018 r.

