
REGULAMIN XII ZAWODÓW STRZELECKICH 

Z OKAZJI 160 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA  

O PUCHAR BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN  

 zgłoszenia do zawodów drogą e-mail: cezary.kwiatkowski@vp.pl w terminie do 03.02.2023r. 

1. Cel zawodów 
- uczczenie rocznicy Powstania Styczniowego 
- popularyzacja i rozwój strzelectwa sportowego wśród młodzieży i dorosłych 
- wyłonienie najlepszych zawodników  

2. Termin i miejsce zawodów 
4 lutego 2023r. godz. 11:00 

              Zespół Szkół w Żychlinie, ul. Narutowicza 88 – sala gimnastyczna 
3. Organizator zawodów 
      - Urząd Gminy w Żychlinie 
      - Zespół Szkół w Żychlinie 
      - Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Kutnie 
      - Polski Klub Kawaleryjski 
4. Uczestnicy 

            - zawody rozegrane zostaną w dwóch kategoriach wiekowych: 

 młodzież szkolna, wyłącznie z opiekunem (szkoła podstawowa, ponadpodstawowa). 

 OPEN – dorośli 
            - trzyosobowe drużyny oraz indywidualni zawodnicy. 

5. Założenia regulaminu 
            - karabinki i amunicję zapewnia organizator 
            - uczestnicy zobowiązani są do strzelania wyłącznie ze sprzętu organizatora   
            - zawodnicy  w kategorii „młodzież szkolna” powinni posiadać aktualną legitymację 
               szkolną. 
            - zgłoszenia do udziału w zawodach będą przyjmowane do 03.02.2023r.  
                drogą e-mail:     cezary.kwiatkowski@vp.pl 
        6. Opis konkurencji 
              Strzelanie z karabinka pneumatycznego  
            - odległość strzelania 10m 
            - postawa – stojąc z wolnej ręki, tarcza TS-3 
            - ilość strzałów – 3 próbne i 10 ocenianych, strzały próbne do jednej tarczy,  
              oceniane po 2 do jednej tarczy. Łączny czas 15 min. 
            - ocena wyników – suma punktów uzyskanych w strzelaniu 
         7. Klasyfikacja 
              Klasyfikacja indywidualna obliczana będzie na podstawie ilości zdobytych punktów.     
              Klasyfikacja zespołowa obliczona na podstawie łącznej sumy wyników uzyskanych  
              przez zawodników każdej drużyny. 
         8. Nagrody 
              W klasyfikacji indywidualnej i zespołowej za I-III miejsce przyznane zostaną medale                   
              oraz dyplomy. 
              Dla najlepszego strzelca zawodów w każdej kategorii przyznany zostanie  
              Puchar Burmistrza  Gminy  Żychlin oraz nagroda rzeczowa. 
         9. Informacje ogólne 
              Zawodnicy obowiązani są do przestrzegania przepisów obchodzenia z bronią  
              oraz przepisów bezpieczeństwa w czasie strzelań na strzelnicy, z którymi  zostaną   
              zapoznani  przed rozpoczęciem zawodów. Za bezpieczeństwo w czasie strzelań  
              odpowiedzialny jest kierownik zawodów. Udział w zawodach oznacza akceptację  
              i przestrzeganie regulaminu zawodów. 
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10. RODO - Ochrona danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych są organizatorzy zawodów  

- Zespół Szkół w Żychlinie 
       ul. Narutowicza 88 
     - Urząd Gminy w Żychlinie 

            - Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Kutnie 
   
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, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich 
żądań przesłane na adres Administratora: 
- Zespół Szkół w Żychlinie, ul. Narutowicza 88 
   tel. 24 285 10 60, 604 599 453 
   cezary.kwiatkowski@vp.pl, zszychlin@op.pl  
- Urząd Gminy w Żychlinie   

       - Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Kutnie 
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/szkołą, 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  
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. 
 
 
                                                        Kontakt: Cezary Kwiatkowski - cezary.kwiatkowski@vp.pl, tel. 604 599 453 
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