KURKOWE

BRACTWO

STRZELECKIE

W

ŻORACH

Zaprasza mieszkańców Żor zawody strzeleckie z okazji „Rocznicy Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja” które odbędą się w piątek 3 maja 2019 roku.

REGULAMIN

ZAWODÓW

I Organizator: Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach przy współpracy:
Urzędu Miasta Żory, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach,
Stowarzyszenia Ratowniczego „Iskra” Żory i Koła Miejskiego LOK

II Cel zawodów: Uczczenie „Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja”, integracja
mieszkańców Żor, popularyzacja sportu strzeleckiego.
III Termin i miejsce zawodów:
1). piątek 3 maja 2019 r. Rozpoczęcie zawodów godz. 1100,
2). leśna strzelnica kulowa „Dębina” Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach.
IV Kategorie wiekowe:
1) dzieci 12-14 lat,
(urodzeni w latach 2007 – 2005)
2) młodzież 15-17 lat,
(urodzeni w latach 2004 – 2002)
3) kobiety od 18 lat,
(urodzeni w latach 2001 i wcześniej)
4) mężczyźni od 18 lat,
(urodzeni w latach 2001 i wcześniej)
V Konkurencje strzeleckie:
1) Karabin bocznego zapłonu, kal. 5,6 mm
Tarcza TS-1, postawa leżąca, odległość – 50m, Strzelanie pakietem amunicji
( w tym trzy strzały próbne w czasie 3 minut, sprawdzenie przestrzelin,
następnie strzały oceniane w czasie 10 min.
2). Strzelanie „Do Kura”.
strzela tylko trzech najlepszych strzelców z każdej kategorii wiekowej.
odległość 10 m, pozycja stojąca, po jednym strzale w kolejce, aż do zrzucenia
ostatniego elementu drewnianego Kura.
VI Klasyfikacja :
1) W konkurencji karabin bocznego zapłonu w danej kategorii wiekowej.
O zwycięstwie decyduje suma wartości najlepszych pięciu przestrzelin.
2) W strzelaniu „Do Kura” wygrywa strzelec, który zrzuci na ziemię ostatni
fragment drewnianego Kura
VII Wyróżnienia i nagrody :
1). Za miejsca I - III w każdej konkurencji wiekowej oraz za zrzucenie Kura –
nagrody (puchary), dyplomy i upominki fundowane przez organizatorów
zawodów czyli przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach, Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Żorach oraz Urząd Miasta Żory.

VIII Postanowienia końcowe
W czasie trwania zawodów obowiązywać będą przepisy bezpieczeństwa PZSS
i regulamin zawodów.
2. Dla wszystkich zawodników bezpłatnie. zapewniana jest broń i amunicja
3. Protesty należy zgłaszać natychmiast po zdarzeniu do Głównego Sędziego .
4. Udział w zawodach należy zgłosić w sekretariacie zawodów w dniu
03 maja br. w godz. 11:00 do godz. 13:00.
1.

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 ( 4. 5. 2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL ). KBS w Żorach informuje, że udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody dla Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego w Żorach na:
1. pozyskanie danych osobowych, które są wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na
przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz. U. 2017. 1839 t. j. ze zm.) i rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu
strzelnic ( Dz. U. 2000. 18. 234 ze zm. ) a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
2. na utrwalenie w formie fotograficznej i rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z ustawą o prawie
autorskim i trawach pokrewnych z dnia 04. 02. 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1191) poprzez umieszczenie
fotografii na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych przy czym rozpowszechnienie o którym
mowa powyżej nastąpi wyłącznie dla celów promocji działań podejmowanych przez KBS w Żorach
3. Administratorem danych osobowych jest Prezes Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach z
siedzibą w: 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 4, NIP 651-15-66-711, e-mail: kbszory@op.pl. Dane osobowe
będą przetwarzane na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a, c rozporządzenia j/w o ochronie danych oraz ustawy z dnia
21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. 2017.1839 t. j. ze zm.) i rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic ( Dz. U.
2000. 18. 234 ze zm.).
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskiwania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa tj. organy administracyjne i organy państwowe związane ze
strzelectwem, posiadaniem i używaniem broni palnej np. Policja itp.

.
/za Komitet Organizacyjny podpisał:/
Hetman Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach

Leszek Kowalczyk
Sędzia Strzelectwa Sportowego Klasy I

