Turośń Kościelna: 23-05-2018 r.
„SPRAWDZIŁ i ZATWIERDZIŁ”

Robert Jurczak

Regulamin
TURNIEJ LATO 2018
IV Podlaskie Zawody
w Strzelectwie Taktyczno – Bojowym
Iwanówka 24.VI.2018 r.
1. Cel zawodów:








rozwijanie i popularyzacja współzawodnictwa sportowego
podnoszenie umiejętności strzeleckich
wyłonienie najlepszych zawodników,
kultywacja tradycji wojskowych i historii oręża polskiego
popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy
Turośń Kościelna,
czynny odpoczynek wśród przyjaciół
integracja środowiska strzeleckiego

2. Organizator:




KSS Legion Wschodni 18-106 Turośń Kościelna ul. Białostocka 7,
Zawody zostaną rozegrane w ramach Turnieju Lato 2018,
Zawody wpisane do kalendarza zawodów WZSS,

3. Termin i miejsce zawodów:
 24 czerwca 2018 r. Iwanówka, Strzelnica Klubu Strzeleckiego Legion Wschodni od godz.
09:00 do 15:00
4. Uczestnictwo:
 członkowie Klubu Strzeleckiego Legion Wschodni, członkowie innych klubów oraz
obywatele RP posiadający pozwolenie na posiadanie broni palnej w postaci karabinu i
pistoletu centralnego zapłonu,
5. Klasyfikacja:
Konkurencja 1 – karabin centralnego zapłonu, klasyfikacja zespołowa













Zespoły 4 zawodników
Karabinek 5,56 -7,62 na pasie nośnym – każdy zawodnik, zapewnia organizator
90 sztuk amunicji - każdy zawodnik, zapewnia organizator
3 magazynki - każdy zawodnik
3 magazynki + ładownica - każdy zawodnik
Plecak patrolowy 12kg, 4 sztuki - zapewnia organizator
2 x FLASH- BANG ( granat )- zapewnia organizator
2 x granat dymny – organizator zapewnia organizator
Torba zrzutowa- każdy zawodnik, zapewnia organizator
Ochronniki uszu- każdy zawodnik, zapewnia organizator
Okulary ochronne- każdy zawodnik, zapewnia organizator
Tarcze IPSC

Do wyniku liczy się ogólny czas pokonania całego toru strzeleckiego przez cały zespół czterech
zawodników od komendy START do komendy STOP na bramce ostatniego zawodnika z zespołu.
Wygrywa najkrótszy czas wykonania całej konkurencji z uwzględnieniem czasów wynikających z
punktacji.
PUNKTACJA:










ogólny czas ukończenia toru przez zespół mnożymy x 4
cele muszą być trafione minimum 5 razy każdy
każdy nietrafiony minimum 5 razy traktuje się jako nie zaliczony.
za nietrafienie celu dodajemy 20 sekund karnych do ogólnego czasu.
za każde trafienie celu ( każda przestrzelina ) minus 2 sekundy od czasu ogólnego,
za trafienie granatem w wyznaczony rejon minus 10 sekund od czasu ogólnego,
za przewróceniu celu po wybuchu granatu minus 20 sekund od czasu ogólnego,
za przewróceniu celu od ognia ( strzelania ) minus 20 sekund od czasu ogólnego,
za pozostawienie ( zgubienie ) magazynka na S.O. lub podczas biegu,10 sekund karnych do
czasu ogólnego za każdy pozostawiony magazynek

DYSKFALIFIKACJE:
Naruszenie zasad bezpieczeństwa:




za poruszanie się z lufą skierowana w kierunku ludzi
za poruszanie się z odbezpieczoną bronią
za niekontrolowany strzał oddany NIE w kierunku pola tarczowego

Konkurencja 2 – pistolet centralnego zapłonu, klasyfikacja zespołowa












Zespoły 2 zawodników
Pistolet centralnego zapłonu – każdy zawodnik, zapewnia organizator
3 magazynki – każdy zawodnik
36 sztuk amunicji – każdy zawodnik, zapewnia organizator
1 granat dymny na parę zawodników – zapewnia organizator
Ładownica – każdy zawodnik
Kabura – każdy zawodnik
Ochronniki uszu – każdy zawodnik, zapewnia organizator
Okulary ochronne - każdy zawodnik, zapewnia organizator
Torba zrzutowa - każdy zawodnik, zapewnia organizator
Tarcze IPSC

Do wyniku liczy się ogólny czas zaliczenia całości konkurencji przez zespół zawodnika od
komendy START do komendy STOP pop przekroczeniu linii wyjściowej ostatniego zawodnika.
Wygrywa najkrótszy czas wykonania całej konkurencji z uwzględnieniem czasów wynikających z
punktacji.
PUNKTACJA:
 czas ukończenia konkurencji mnożymy x 2
 cele muszą być trafione minimum 5 razy każdy
 trafienie mniej niż 5 razy cel uważa się za niezaliczony
 za niezaliczenie celu dodajemy10 sekund do ogólnego czasu
 za każde trafienie celu odejmujemy 2 sekundy od czasu ogólnego
 za ‘’ zestrzelenie ‘’ celu odejmujemy10 sekund od czasu ogólnego
 za zgubienie lub pozostawienie magazynka na Punkcie Ogniowym 5s karnych do czasu
ogólnego za każdy pozostawiony lub zgubiony magazynek

DYSKWALIFIKACJE
Naruszenie przepisów bezpieczeństwa:



za poruszanie się z lufą skierowana w kierunku ludzi
za niekontrolowany strzał oddany NIE w kierunku pola tarczowego

Koszty uczestnictwa:
Konkurencja nr 1 - karabin:
Opłata obowiązkowa dla każdego startującego zawodnika wynosi 120 zł na co składa się:




opłata startowa
koszt 2 granatów flash-Bang,
koszt 2 granatów dymnych

Koszt amunicji którą zapewnia organizator w razie braku własnej przez zawodnika:
90 szt. Kcz – 7,62 mm: 150 zł
Konkurencja nr 2 – pistolet
Opłata obowiązkowa dla każdego startującego zawodnika wynosi 60 zł na co składa się:



opłata startowa
koszt granatu dymnego

Koszt amunicji którą zapewnia organizator w razie braku własnej przez zawodnika:
36 szt. Pcz – 9 mm: 40 zł
Nagrody:
Konkurencja 1 zespołowa dla każdego zawodnika:
1. miejsce – puchar, medal, dyplom, nagroda
2. miejsce – medal, dyplom, nagroda
3. miejsce – medal, dyplom, nagroda
Konkurencja 2 zespołowa dla każdego zawodnika:
1. miejsce – puchar, medal, dyplom, nagroda
2. miejsce – medal, dyplom, nagroda
3. miejsce – medal, dyplom, nagroda
7. Zgłoszenia:
Z uwagi na charakter zawodów ilość miejsc ograniczona.



internetowo: e-mail biuro@legionwschodni.pl do 22.06.2018 r. do godz. 24:00
w dniu zawodów od godz. 09:00 do godz. 10:00

Bezpieczeństwo



każdy z zawodników zobowiązany jest zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa i
potwierdzenie tego własnoręcznym podpisem na metryczce konkurencji
strzelanie odbywa się w ochronnikach słuchu i oczu,

10. Zasady rozgrywania zawodów












konkurencje 1 i 2 będą rozgrywane jednocześnie,
zgłoszenie gotowości do rozpoczęcia konkurencji oznacza, że zawodnik artykułuje to
słownie „GOTÓW”
po przyjeździe na miejsce zawodów każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z
regulaminem obiektu i ściśle go przestrzegać
zgłosić się do biura zawodów w celu rejestracji swojego uczestnictwa w zawodach,
podczas trwania konkurencji zawodnicy obowiązani są używać okularów oraz ochraniaczy
słuchu,
warunkiem klasyfikacji jest ukończenie całości konkurencji,
do strzelania z karabinu i pistoletu używamy przyrządów mechanicznych
zawodnicy biorący udział w zawodach muszą posiadać własną broń, ładownice do
karabinu i kaburę do pistoletu,
osoby nie posiadające ładownicy lub karabinu w konkurencji nr 1 mogą zostać
wyposażeni w ładownice i karabin należący do organizatora co łączy się z użyciem broni i
amunicji organizatora,
osoby nie posiadające ładownicy lub pistoletu w konkurencji nr 2 mogą zostać
wyposażeni w ładownice i pistolet należący do organizatora co łączy się z użyciem broni i
amunicji organizatora
do następnego elementu konkurencji można przejść jedynie w momencie prawidłowo
wykonania wszystkich czynności na danym stanowisku ogniowym a w szczególności
prawidłowego zabezpieczenia broni.

11. Przebieg zawodów
Konkurencja nr 1 – Kcz – „Zasadzka na patrol pieszy”
Każda drużyna 4-osobowa dzieli się na 2 pary nr. 1 ( zawodnik nr. 1 i nr. 2 ) i para nr.2 (
zawodnik nr. 3 i nr. 4 ). Na polecenie kierownika zawodów drużyna zawodników pobiera plecaki
patrolowe. W punkcie amunicyjnym każdy zawodnik ładuje po 30 sztuk amunicji do każdego z 3
magazynków i chowa je do ładownic.
Zawodnik nr. 2 i zawodnik nr. 4 pobierają po jednym ‘’granacie’’ flash-bang i chowają je do
granatnicy, a zawodnik nr. 1 i nr. 3 pobierają granaty dymne i chowają je do granatnicy.
Na komendę drużyna udaje się na linię wyjściową ( L.W. ). Na polecenie kierownika zawodów
podpinają magazynki do broni, przeładowują i zabezpieczają. Na komendę ustawiają się w szyku
patrolowym ( romb ) i zgłaszają gotowość.
Na komendę NAPRZÓD ruszają - włączenie czasu głównego. Na hasło KONTAKT Z PRZODU
głośno powtarzają te hasło i szybko rozbiegają się w linię ( ok. 25 metrów do tarcz ) na kierunku
swojej celi na Punkcie Ogniowym ( P.O. nr.1 ). Zawodnik nr. 1 przyjmuje postawę klęczącą
odbezpiecza broń i zaczyna strzelać do wyznaczonej grupy celi dla pary nr. 1.
Zawodnik nr.2 wyciąga granat, wyrywa zawleczkę i rzuca ją w kierunku grupy celi dla pary nr. 1,
następnie przyjmuje postawę klęczącą, odbezpiecza broń i zaczyna strzelać do grupy celi dla
pary nr. 1.
W tym samym czasie zawodnik nr. 3 wykonuje te same czynności co zawodnik nr. 1, a zawodnik
nr. 4 wykonuje te same czynności co zawodnik nr. 2 .
Na Punkcie Ogniowym nr. 1 zawodnicy strzelają 30 sekund.
Na komendę sędziego technicznego JEDYNKA TYŁ, para nr. 2 głośno, kilkakrotnie powtarza tą
komendę do pary nr. 1.
Para nr. 1 zabezpiecza broń i z lufą skierowaną ku górze, odwraca się i biegnie na Stanowisko
Ogniowe nr. 2 ( S.O. nr. 2 ) po linii prostej ( odległość 5-7 metrów ).
Na stanowisku nr. 2 (S.O. nr 2) odwracają się, przyjmują postawę strzelecką klęcząc,
odbezpieczają broń i zaczynają prowadzić ogień do grupy celi dla pary nr. 1. Sędzia techniczny
włącza stoper na max. 30 sekund.
Na komendę sędziego technicznego znajdującego się przy parze nr. 1 DWÓJKA TYŁ, para nr. 1
powtarza tą komendę do pary nr. 2. Para nr. 2 zabezpiecza broń, biegnie z bronią lufą
skierowaną ku górze na Stanowisko Ogniowe nr. 2 ( S.O. nr. 2 ) ( ok. 5-7 metrów dalej

równolegle do Stanowiska Ogniowego nr. 2 pary nr. 1 ) i odwraca się, przyjmuje postawę
klęczącą i zaczyna strzelać do grupy celi dla pary nr. 2. Po 30 sekundach sędzia techniczny
podaję komendę JEDYNKA TYŁ do pary nr. 2. Para nr. 2 głośno powtarza tą komendę do pary
nr. 1. Para nr. 1 zabezpiecza broń, odwraca się i z bronią lufą skierowaną ku górze biegnie na
Stanowisko Ogniowe nr. 3 ( S.O. nr. 3 ), odwraca się przyjmuje postawę klęczącą, odbezpiecza
broń i zaczyna strzelać do grupy celi dla pary nr. 1.
Na komendę sędziego technicznego DWÓJKA TYŁ para nr. 1 głośno powtarza tą komendę do
pary nr. 2.
Para nr. 2 zabezpiecza broń, odwraca się i z bronią lufą skierowaną ku górze biegnie na S.O. nr.
3 dla pary nr. 2, odwraca się, przyjmuje postawę klęcząca, odbezpiecza broń i zaczyna strzelać
do grupy celi dla pary nr. 2.
Na komendę sędziego technicznego JEDYNKA TYŁ para nr. 2 głośno powtarza tą komendę do
pary nr. 1. Para nr. 1 przerywa ogień, zabezpiecza broń i z bronią lufą skierowaną do góry
biegnie na Stanowisko Ogniowe nr. 4 ( S.O. nr. 4 ). Na S.O. nr. 4 odwracają się ściągają plecaki,
przyjmując postawę strzelecką leżącą, plecak wykorzystują jako podpórkę do broni,
odbezpieczają broń i zaczynają strzelać do grupy celi dla pary nr. 1.
Na komendę sędziego technicznego DWÓJKA TYŁ para nr. 1 głośno powtarza tą komendę do
pary nr. 2. Para nr. 2 zabezpiecza broń i z bronią lufą skierowaną do góry biegnie na S.O. nr. 4
dla pary nr. 2. Na S.O. nr. 4 odwracają się ściągają plecaki, przyjmując postawę strzelecką
leżącą, plecak wykorzystują jako podpórkę do broni, odbezpieczają broń i zaczynają strzelać do
grupy celi dla pary nr. 2.
Na komendę sędziego technicznego JEDYNKA TYŁ para nr. 2 głośno powtarza tą komendę dla
pary nr. 1. Para nr. 1 zabezpiecza broń, w jednym ręku trzyma karabinek z lufą skierowaną do
góry, a drugą ręką łapie za uchwyt lub taśmę nośną plecak i biegiem udaje się na Stanowisko
Ogniowe nr. 5 ( S.O. nr. 5 ) przyjmuję postawę strzelecką leżącą, plecak wykorzystany jako
podpórka, odbezpiecza broń i zaczyna prowadzić ogień do wyznaczonej grupy celi dla pary nr. 1.
Po komendzie sędziego technicznego DWÓJKA TYŁ para nr. 1 głośno powtarza tą komendę do
pary nr. 2. Para nr.2 zabezpiecza broń w jednym ręku trzyma karabinek, drugą ręką łapie za
uchwyt lub taśmę nośną plecak i biegiem udają udaje się na Stanowisko Ogniowe 5 ( S.O. nr. 5 )
dla pary nr. 2 przyjmuję postawę strzelecką leżącą, plecak wykorzystany jako podpórka,
odbezpiecza broń i zaczyna prowadzić ogień do wyznaczonej grupy celi dla pary nr. 2.
Na komendę sędziego technicznego JEDYNKA TYŁ para nr. 2 głośno powtarza tą komendę dla
pary nr. 1. Para nr. 1 zabezpiecza broń, w jednym ręku trzyma karabinek z lufą skierowaną do
góry, a drugą ręką łapie za uchwyt lub taśmę nośną plecak i biegiem udaje się na Stanowisko
Ogniowe nr. 6 ( S.O. nr. 6 ) przyjmuję postawę strzelecką leżącą, plecak wykorzystany jako
podpórka, odbezpiecza broń i zaczyna prowadzić ogień do wyznaczonej grupy celi dla pary nr. 1.
Po komendzie sędziego technicznego DWÓJKA TYŁ para nr. 1 głośno powtarza tą komendę do
pary nr. 2. Para nr.2 zabezpiecza broń w jednym ręku trzyma karabinek, drugą ręką łapie za
uchwyt lub taśmę nośną plecak i biegiem udają się na Stanowisko Ogniowe 6 ( S.O. nr. 6 ) dla
pary nr. 2
przyjmuję postawę strzelecką leżącą, plecak wykorzystany jako podpórka,
odbezpiecza broń i zaczyna prowadzić ogień do wyznaczonej grupy celi dla pary nr. 2. Na
komendę sędziego technicznego JEDYNKA TYŁ para nr. 2 głośno powtarza tą komendę dla pary
nr. 1. Para nr. 1 zabezpiecza broń, w jednym ręku trzyma karabinek z lufą skierowaną do góry, a
drugą ręką łapie za uchwyt lub taśmę nośną plecak i biegiem udaje się na Stanowisko Ogniowe
nr. 7 ( S.O. nr. 7 ) przyjmuję postawę strzelecką leżącą, plecak wykorzystany jako podpórka,
odbezpiecza broń i zaczyna prowadzić ogień do wyznaczonej grupy celi dla pary nr. 1.
Po komendzie sędziego technicznego DWÓJKA TYŁ para nr. 1 głośno powtarza tą komendę do
pary nr. 2. Para nr.2 zabezpiecza broń w jednym ręku trzyma karabinek, drugą ręką łapie za
uchwyt lub taśmę nośną plecak i biegiem udaje się na Stanowisko Ogniowe 7 ( S.O. nr. 7 ) dla
pary nr. 2
przyjmuję postawę strzelecką leżącą, plecak wykorzystany jako podpórka,
odbezpiecza broń i zaczyna prowadzić ogień do wyznaczonej grupy celi dla pary nr. 2. Na
komendę sędziego technicznego JEDYNKA TYŁ para nr. 2 głośno powtarza tą komendę do pary
nr. 1. Para nr. 1 zabezpiecza broń i z bronią lufą skierowaną do góry biegnie do S. O nr. 8 pary
nr. 1, przyjmuję postawę strzelecką leżącą, plecak wykorzystany jako podpórka, odbezpiecza
broń i zaczyna prowadzić ogień do wyznaczonej grupy celi dla pary nr. 1.
Na komendę sędziego technicznego LINIA, para nr. 1 głośno powtarza tą komendę do pary nr.2.
Para nr. 2 zabezpiecza broń w jednym ręku trzyma karabinek, drugą ręką łapie za uchwyt lub
taśmę nośną plecak i biegiem udaje się tworząc linię z parą nr. 1 na S.O nr.8 pary nr.1. Odwraca

się przyjmuje postawę strzelecką leżącą, plecak wykorzystany jako podpórka do broni,
odbezpiecza i zaczyna prowadzić ogień do grupy celi pary nr. 2. Na tym S.O. nr. 8 ( linia ) cały
zespół wystrzeliwuje pozostałą amunicję.
Po wystrzelaniu amunicji zabezpieczają broń i na komendę sędziego technicznego DYM
wszyscy zawodnicy powtarzają tą komendę, zawodnik nr. 1 i nr. 3 przyjmują postawę klęczącą,
wyciągają granaty dymne, wyciągają zawleczkę i rzucają je w kierunku pola tarczowego i
przyjmują postawę strzelecką leżącą. Po 15 sekundach odrzucenia drugiego granatu dymnego
pod osłoną dymu, rolują się w wyznaczonym kierunku na komendę sędziego technicznego
ROLUJ W LEWO.
Tą komendę powtarzają wszyscy zawodnicy i od najdalszego udają się w rejon zbiórki. Tam
tworzą pierwszy zawodnik tworzy bramkę i liczy przebiegających zawodników, którzy dotykają go
w podniesioną dłoń i tworzą obronę okrężną.
Po minięciu ‘’ bramki ‘’ przez ostatniego zawodnika zostaje zatrzymany czas główny, a zawodnicy
wstają i z bronią skierowaną do góry udają się w wyznaczone miejsce w celu rozładowania broni i
sprawdzenia magazynków
UWAGI:
 Na S.O. nr. 1 zawodnicy przebywają max. 30 sekund.
 Na S.O nr. 2-7 zawodnicy przebywają max. 20 sekund dla każdej pary zawodników.
 Na S.O. nr. 8 zawodnicy przebywają aż do wystrzelenia całej amunicji.
 Wymiany magazynów następnie wyłącznie na Stanowiskach Ogniowych.
 Jeżeli po komendzie JEDYNKA, DWÓJKA TYŁ zawodnikowi skończy się amunicja to NIE
WYMIENIA magazynka tylko zabezpiecza broń i razem z drugim zawodnikiem z pary
biegnie na kolejne stanowisko ogniowe i tam wymienia magazynek
 Puste magazynki chowamy do torby zrzutowej NIE ZOSTAWIAMY NA STANOWISKO
OGNIOWYM.
Konkurencka nr 2 – Pcz – „Zasadzka na pojazd”
Na polecenie kierownika zawodów para zawodników w wyznaczonym punkcie amunicyjnym
ładuje po 12 sztuk amunicji do każdego z 3 magazynków i chowa je do ładownicy.
Zawodnik nr. 2 pobiera granat dymny i chowa je do granatnicy. Udaję się na linię wyjściową.
Na linii wyjściowej podpinają jeden magazynek do pistoletów i chowają do kabur.
Następnie wsiadają do pojazdu, jeden zawodnik siada za kierownicą, a drugi za nim z tyłu i
zgłaszają gotowość.
Na komendę kierownika zawodów KONTAKT Z LEWEJ zawodnicy wyciągają broń i ją
przeładowują i przez otwarte okna (jeden okno o kierowcy, drugie od pasażera) strzelają do
swoich grup celi.
Po wystrzeleniu całego magazynka zawodnicy wychodzą z pojazdu od strony przeciwnej do pola
tarczowego, chowają się za koła (kierowca za koło przednie, a pasażer za koło tylne) i odwracają
się w kierunku pola tarczowego wymieniają magazynki a następnie dubletami strzelają do swoich
grup celi. Po każdym dublecie chowają się za koło.
Każdy po skończeniu magazynka wymienia go na 3 głośno powiadamiając partnera komendą
OSTATNI. 3 magazynek wystrzeliwują dubletami (kierowca z przodu pojazdu, pasażer z tyłu
pojazdu, po każdym dublecie chowają się za pojazd).
Po wystrzeleniu całej amunicji podają głośno komendę KONIEC AMUNICJI chowając się za koła
tam rozładowują, sprawdzają broń i chowają do kabur.
Kierownik zawodów wydaje komendę DYM do zawodników. Zawodnicy powtarzają tą komendę,
a zawodnik nr. 2 (pasażer) wyciąga zawleczkę i rzuca granat dymny w kierunku pola tarczowego.
Po 15 sekundach kierownik zawodów podaje komendę JEDYNKA, DWÓJKA TYŁ. Zawodnicy
powtarzają tą komendę i biegiem pod osłoną dymu wykonują odskok w kierunku linii wyjściowej.
Po minięciu linii wyjściowej ostatniego zawodnika zostaje zatrzymany czas główny.
Magazynki chowamy do torby zrzutowej

11. Oświadczenia startującego i organizatora:
Poniższe zgody zawodnik będzie mógł podpisać w dniu zawodów lub dostarczyć podpisane
najpóźniej w dniu zawodów.

ZGODA NA PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ DANYCH
OSOBOWYCH
Administrator danych:
Legion Wschodni Fundacja ul. Białostocka 7 18-106 Turośń Kościelna
Zakres zbieranych danych.
Dane zbierane są wyłącznie na potrzeby organizacji i promocji Legionu Wschodniego, w
szczególności do:










sporządzenia listy i kart (metryczek) uczestników,
protokołu z zawodów,
listy odbioru nagród,
listy laureatów,
stworzenia plakatów, banerów
napisania relacji prasowych,
utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych,
produkcji materiału audiowizualnego,
kontaktu z uczestnikami ,

Karty zgłoszeniowe (metryczki) zostaną zniszczone po zakończeniu zawodów, a dane w nich
zawarte przestaną być wówczas przetwarzane, za wyjątkiem:



imion i nazwisk uczestników oraz nazwy klubu z których pochodzą (dane nadal będą
dostępne na stronie internetowej w zakładce terminarz zawodów – wyniki - komunikat)
adresu e-mail (będzie wykorzystany wyłącznie na potrzeby informowania o kolejnych
edycjach zawodów)

Wyrażający zgodę ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia
danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane podmiotom
przetwarzającym je na jego zlecenie (np. telewizji na okoliczność przygotowania relacji z
wydarzenia) oraz, w przypadku złamania przepisów prawa, podmiotom uprawnionym do
uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów (np. policji). Administrator nie będzie
przekazywał danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku
1. Zapoznawszy się z powyższym, niżej podpisany wyrażam zgodę na wykorzystywanie
mojego wizerunku przez Administratora lub przez inne osoby na zlecenie organizatora
zawodów, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na
zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami,
rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w
ramach realizacji spotkań, imprez, materiałach służących popularyzacji działań w zakresie
edukacji kulturalnej i sportowej organizatorów poprzez rozpowszechnianie wizerunku w :
a) mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych;
b) prasie;
c) broszurach, ulotkach, itp.;

2. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich
dóbr osobistych ani innych praw.
3. Organizator może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na
zasadach określonych w niniejszej Zgodzie, w celu promocji działań w zakresie edukacji
kulturalnej i popularyzacji sportu strzeleckiego
4. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.
5. Zgoda będzie ważna również po rozpoczęciu obowiązywania RODO.

__________________________
Data i podpis uczestnika

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulami informacyjnymi i dobrowolnie wyrażam zgodę na
nieodpłatne przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizacji konkursu zgodnie z
ustawą a dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze
zm.),. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, prawie do przenoszenia
danych, prawie do sprzeciwu oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda
będzie ważna również po rozpoczęciu obowiązywania RODO.
__________________________
Data i podpis uczestnika



startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów

12. Sprawy różne:











w zawodach obowiązuje niniejszy regulamin, regulamin strzelnicy oraz regulaminy
klubowe,
w konkurencjach tarcze i amunicję dla zawodników którzy jej nie posiadają zapewnia
organizator
broń w każdej z konkurencji zawodnicy posiadają własną, w szczególnych przypadkach
(awaria) zapewni organizator
organizator zapewnia granaty flash-Bang i dymne
organizator zapewnia plecaki patrolowe,
w konkurencji zawodnik może brać udział tylko jeden raz,
każdy protest będzie rozstrzygnięty natychmiast a wydana decyzja będzie ostateczna
organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego regulaminu oraz jego
interpretacji
sędziowie zawodów mogą brać udział w zawodach
pytania dotyczące zawodów: Kierownik zawodów Leszek Słowicki tel.: 696 009 203

DYREKTOR
KSS Legion Wschodni
Leszek Słowicki

