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REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH 

„ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2018” 

 

 

Cel zawodów: 

 Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży szkolnej. 
 Wyłonienie utalentowanej strzelecko młodzieży. 
 Propagowanie aktywnej formy spędzenia czasu wolnego. 
 Szkolenie z obsługi broni bojowej. 

 

Organizator: 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 
 Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego 
 Strzelnica TOP-SHOT 

 

Miejsce oraz termin przeprowadzania zawodów: 

 Strzelnica ZSO nr 8 ul. Czernika 1/3 w Łodzi. 
 13.11.2018 r. (wtorek) w godz. 900 – 1430 

 

Uczestnictwo: 

 W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
którzy posiadają podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna zgodę na udział w zawodach 
(załącznik nr 1). 

 Zespół może liczyć maksymalnie 10 osób. 
 Zgłoszenia z imienną listą osób prosimy przesyłać do 09.11.2018r., na adres e-mail: viskoza@o2.pl, lub 

telefonicznie: 508666778 – Maciej Woźniak, 500106166 – Ewa Buchowicz.  
 

Opłaty startowe: 

 Brak 
 

Program zawodów: 

KONKURENCJA: karabin pneumatyczny o kalibrze 4,5mm wyposażony w otwarte przyrządy 
celownicze - dla kategorii dzieci oraz karabin pneumatyczny wyposażony w zamknięte przyrządy 
celownicze dla kategorii młodzież i juniorzy.  

 Broń i amunicję zapewnia organizator.  
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WARUNKI STRZELANIA: 

 odległość strzelania 10 metrów, 
 postawa leżąca (szkoły podstawowe, klasy IV-VI - dzieci), postawa stojąca (szkoły podstawowe klasy 

VII - VIII, gimnazja - młodzież i szkoły ponadgimnazjalne - juniorzy), 
 13 strzałów (8 i 5) do dwóch tarcz TS - 8 (3 najgorsze wyniki z tarczy, do której oddano 8 strzałów 

są odliczane), 
 uczestnicy mają obowiązek strzelać w okularach ochronnych, 
 łączny czas strzelania (razem ze strzałami próbnymi) 15 minut.  

 
HARMONOGRAM:  

 900 – 1100 – Strzelania szkół ponadgimnazjalnych (juniorzy – rocznik 2002 i starsi) z podsumowaniem 
konkurencji i wręczeniem nagród. 

 1100 – 1300 – Strzelania szkół podstawowych klas IV-VI (dzieci – rocznik 2006 i młodsi) 
z podsumowaniem konkurencji i wręczeniem nagród. 

 1300 – 1430 – Strzelania szkół podstawowych klas VII-VIII i szkół gimnazjalnych (młodzież - rocznik 
2003 - 2005) z podsumowaniem konkurencji i wręczeniem nagród. 

 Podczas zawodów odbędą się warsztaty metodyczne dla zainteresowanych nauczycieli z możliwością 
strzelań z karabinu pneumatycznego (każdy opiekun otrzyma potwierdzenie udziału w zawodach).  

 ATRAKCJĄ ZAWODÓW BĘDĄ POKAZY SKŁADANIA I ROZKŁADANIA BRONI 
BOJOWEJ, KONKURSY ORAZ SZKOLENIA.  
Dla najlepszych przewidziane są nagrody ufundowane przez strzelnicę TOP SHOT. 

 
KLASYFIKACJA ORAZ NAGRODY:  

 Klasyfikacja indywidualna z podziałem na płeć i kategorie wiekowe: 
- dzieci – rocznik 2006 i młodsi 
- młodzież - rocznik 2003 - 2005 
- juniorzy – rocznik 2002 i starsi 
 

Nagrody: 

 miejsca I - IV dyplomy, 
 pamiątkowe medale I - III.  

 
RÓŻNE:  

 Obsługę sędziowską zapewnia organizator,  
 W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydujące zdanie należy do Sędziego Głównego 

Zawodów.  
 Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian oraz interpretacji niniejszego regulaminu 

o czym poinformuje w dniu zawodów.  
 



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) 

informuję, że: 
1. Administratorem danych osobowych Państwa dziecka - jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 z siedzibą w Łodzi, ul. Czernika 1/3, tel.: 42 673 86 83, 

mail: szkoła@zso8.pl 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8: Paweł Szczepaniak - iodskold@gmail.com 
3. Dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu organizacji zawodów 

strzeleckich.  
4. Odbiorcą danych osobowych będzie Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego.  
5. Dane osobowe Państwa dziecka przechowywane będą przez 1 rok.  
6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niedopuszczeniem 

do udziału w zawodach.  
 

 
ZGODA RODZICA (PRAWNEGO OPIEKUNA) 

NA UDZIAŁ UCZNIA W ZAWODACH STRZELECKICH 
„ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2018”. 

 
Ja niżej podpisany(na) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko dziecka /szkoła 
 
 
w zawodach strzeleckich „Święto Niepodległości 2018” które odbywać się będą 13.11.2018 r., na strzelnicy 
ZSO nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3. 
 
 Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło 

w międzyszkolnych zawodach strzeleckich. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, 
organizatora zawodów związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka. 

 Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły, do 
której uczęszcza moje dziecko w związku z udziałem w międzyszkolnych zawodach strzeleckich, we 
wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tych zawodach i jego wynikach.  

 Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora zawodów danych osobowych podanych 
w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji zawodów. Jednocześnie oświadczam, że jestem 
świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do 
podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, utrwalonego na fotografiach przez 
organizatora zawodów w celach promocyjnych, przez ich publikację na stronie internetowej ZSO 8 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, utrwalonego na fotografiach przez 
organizatora zawodów w celach promocyjnych, przez ich publikację za pośrednictwem portalu 
społecznościowego (Facebook).  

 Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych. 

 
 
 
 
………………………………….      …………………………………… 

miejscowość i data         podpis rodzica/opiekuna 


