Regulamin Turnieju Strzeleckiego im. mjr Henryka Sucharskiego,
organizowanego w ramach obchodów 70 – lecia działalności
Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini

Cele turnieju
 Upamiętnienie postaci mjr Henryka Sucharskiego,
 popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy związanej z obronnością kraju oraz podnoszenie
sprawności fizycznej,
 rywalizacja młodzieży w zakresie doskonalenia umiejętności w strzelectwie sportowym.
Organizatorzy
 Koło Strzeleckie „SNAJPER” Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini.
 Liga Obrony Kraju w Chrzanowie.
Termin i miejsce
 12 listopada 2022 r., rejestracja uczestników godz. 10.00, Turniej godz. 11.00 - 13.00
 Strzelnica LOK Chrzanów im. Andrzeja Dańkowa w Pogorzycach.
Warunki uczestnictwa
 W turnieju może wziąć udział młodzież ze szkół ponadpodstawowych powiatu
chrzanowskiego.
 Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 7.11.2022 r. na adres palkajacek.pmdk@gmail.com.
Konkurencja
 Karabin sportowy 50 m, postawa leżąca, tarcza NT P23, 2 próbne strzał i 5 strzałów
ocenianych.
 Turniej zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach z podziałem na dziewczyny
i chłopców.
Warunki strzelania:
 Strzelanie z broni organizatora – karabin z przyrządami otwartymi, kaliber 5,6 mm.
 Amunicja – organizatora.
 Każdy uczestnik został przeszkolony zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią.
Postanowienia końcowe
 Zawody i ocena wyników zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZSS
oraz niniejszym regulaminem. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 Organizator nie zapewnia dojazdu na strzelnicę.




Za zajęcie miejsca I-III w Turnieju Strzeleckim zawodnicy będą uhonorowani pucharami
i dyplomami.
Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane na miejscu przez
komisję sędziowską, a jej decyzje będą ostateczne. Wszelkie szczegółowe informacje są
udzielane pod tel. 694269771.

Karta zgłoszenia do Turnieju Strzeleckiego im. mjr Henryka Sucharskiego,
organizowanego w ramach obchodów 70 – lecia działalności
Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini

Nazwisko Imię

................................
pieczęć szkoły

Rok
urodzenia

Nazwa szkoły

..................................
pieczęć i podpis dyrektora

Zgoda rodzica/opiekuna
prawnego na udział
w zawodach (podpis)

Podpis zawodnika

.......................................
miejscowość, data

Oświadczam, że zostałem(am) przeszkolony(a) w zakresie zasad bezpieczeństwa
w posługiwaniu się bronią sportową oraz w zakresie zachowania się na strzelnicach
sportowych.

........................................
miejscowość, data

.......................................
podpis zawodnika

……………………………………
imię i nazwisko uczestnika konkursu

Trzebinia, dnia..........................................

…………………………………………..
szkoła

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na:
1.Przetwarzanie moich/ mojego dziecka* danych osobowych
2.Wykorzystanie mojego/mojego dziecka* wizerunku
I. Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y* na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego
dziecka, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. Poz.1182,
tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922) przez upoważnionych pracowników Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury
w Trzebini celem uczestnictwa w Turnieju Strzeleckim im. mjr Henryka Sucharskiego.
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz.922) zostałem/am*/ poinformowany/na*/, że:
1. Administratorem danych jest Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini, ul. Kościuszki 72, 32-540
Trzebinia.
2. Przekazane dane osobowe wykorzystane będą jedynie w zakresie niezbędnym do organizacji w/w konkursu.
3. Podanie danych jest dobrowolne.
4.Podającym
dane
przysługuje
prawo
do
wglądu
i
poprawienia
swoich
danych.
5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko w celach związanych z konkursem i będą przekazywane
wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.
II. Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam* zgodę/dy* na umieszczenie zdjęć i materiałów fotograficznych
zawierających wizerunek mojego dziecka podczas organizacji Turnieju Strzeleckiego im. mjr Henryka
Sucharskiego zorganizowanego przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini,
ul. Kościuszki 72, 32-540 Trzebinia poprzez:
TAK NIE* a) zwielokrotnienie, utrwalania, kopiowanie,
TAK NIE* b) publiczne udostępnianie,
TAK NIE* c) udostępnianie w środkach masowego przekazu,
TAK NIE* d) druki, ulotki reklamowe, foldery,
TAK NIE* e) wykorzystanie na stronie www.pmdk-trzebinia.pl, Facebook

……………………………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

* niepotrzebne skreślić

