
 
KURKOWE  BRACTWO  STRZELECKIE  W  ŻORACH 

Zaprasza mieszkańców Żor na zawody strzeleckie z okazji 
 „Narodowego Święta Niepodległości”  które odbędą się w piątek  

11 listopada 2022r. 

 

R E G U L A M I N     ZAWODÓW 

 

  I   Organizator:  Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach przy współpracy:   
                   Urzędu Miasta Żory, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach,  

                                    oraz Koła Miejskiego LOK 

                                     

II    Cel zawodów:   Uczczenie „Narodowego Święta Niepodległości”, integracja  

                    mieszkańców Żor, popularyzacja sportu strzeleckiego. 

 

III  Termin i miejsce zawodów: 

                  1). Piątek 11 listopad 2022 r. rozpoczęcie zawodów godz. 1000 . 

                                         ( rejestracja zawodników od godz. 1000 do godz. 1200  ) 

                  2). Leśna strzelnica „Dębina” Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach. 

            IV   Kategorie wiekowe:  

                                        1)    dzieci        12-14 lat,    

                                        2)    młodzież   15-17 lat,           

                                        3)    kobiety      od 18 lat,         

                                        4)    mężczyźni od 18 lat,            

  V    Konkurencje strzeleckie:   

               1)  Karabin  bocznego zapłonu, kal. 5,6 mm 

                       Tarcza  TS-1,  postawa leżąca, 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”.  

                        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 

   Organizator odpowiada w pełni za bezpieczeństwo na obiekcie oraz za przeprowadzenie 

zawodów strzeleckich.  

Biuro zawodów będzie się mieścić na terenie leśnej strzelnicy Dębina 

Udział w zawodach należy zgłosić w sekretariacie zawodów w dniu 11 listopada br.  

 w godz. 10:00 do godz.  12:00. 

Dla wszystkich zawodników  bezpłatnie. zapewniana jest  broń i amunicja  

Podczas zawodów obowiązuje regulamin zawodów i przepisy bezpieczeństwa PZSS   

Protesty należy zgłaszać natychmiast  po zdarzeniu do Głównego Sędziego . 

1. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.  Wyjątkiem będą 

stany klęski żywiołowej, żałoba narodowa itp. 

2. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie 

szkody z własnej, wyłącznej winy innym zawodnikom oraz osobom trzecim. 

3. Uczestnicy zawodów zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony 

służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów. 

4. Uczestnicy zawodów zobowiązują się do zapoznania się z regulaminem zawodów i 

jego akceptacji, co potwierdzają składając swój podpisem na liście startowej. 

5. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać 

będzie Komisja Sędziowska powołana przez Organizatora 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

7.  W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.  

8. Informacje o utrwaleniu przebiegu imprezy: 

a).   organizator będzie utrwalał przebieg imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących  

      obraz i dźwięk,  

b).  zgromadzone materiały mogą stanowić dowody w postępowaniu,  

c).  do rejestrowania przebiegu imprezy uprawnieni został Miejski Ośrodek Sportu 

       i Rekreacji w Żorach także dziennikarze oraz reporterzy,  

d). materiały dźwiękowe, zdjęcia oraz nagrania umieszczane będą na portalu  

      społecznościowym oraz na stronie internetowej organizatorów ( KBS W Żorach, 

       MOSiR w Żorach, a także w mediach lokalnych,  

e).  materiały dźwiękowe, zdjęcia, nagrania przetwarzane będą w celach 

         promocyjnych i kulturalnych,  

f).  wizerunek uczestników imprezy rozpowszechniany będzie na zasadach opisanych  

          w art. 81 ust. 2 Prawa Autorskiego,  

g). wchodząc na teren imprezy lub uczestnicząc w zawodach, osoby wyrażają 

zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku w rozumieniu przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celach 

promocyjnych.  

h).   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej 

oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 

podpisanych z administratorami przetwarzają jego dane osobowe, podmioty 



realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, 

bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego. 

i).  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

ww. celów lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub 

innych przepisach prawa. 6 

j). ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora: dostępu do swoich danych oraz 

otrzymania ich pierwszej kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do 

usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 oraz art. 18 

RODO, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych 

w art. 21 RODO, do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

k).  w celu uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej należy 

skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych. 

l).   ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie 

danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. 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.  

ł). podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie 

organizowanych przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach 

m). dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

n). Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej.  

 

                                             KLAUZULA INFORMACYJNA 

          Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

          2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

          z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

          danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 

          maja 2018 r., informujemy.  

          Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kurkowe Bractwo Strzeleckie  

          w   Żorach, 44-240 Żory, al. Wojska Polskiego 4.  

          Kontakt z administratorem  jest możliwy za pomocą adresów mailowych 

          kbszory@op.pl.  Osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – Leszek 

          Kowalczyk ( kontakt tel. 697182005 lub mailowy kbszory@op.pl ). 

          Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej  

          uczestnictwem w imprezie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 

          Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

          2016 r. w celach promocyjnych oraz uczestnictwa w imprezach organizowanych przez  

          Kurkowe Bractwo Strzeleckie  w Żorach. 

mailto:kbszory@op.pl
mailto:kbszory@op.pl


9.  W związku z ogłoszonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego, impreza będzie 

przeprowadzona w oparciu o obowiązujące w dniu organizacji przepisy sanitarno-

epidemiologiczne. W związku z powyższym osoby uczestniczące w imprezie 

zobowiązani są do dezynfekcji rąk oraz przybycie zdrowym na ciele i duszy ( bez 

objawów choroby COVID 19 ). 

10.   Organizator zapewni uczestnikom imprezy środki do dezynfekcji rąk. 

 

 

. 

                                                                        /za Komitet Organizacyjny podpisał:/ 

     Hetman Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach 

Leszek Kowalczyk 

                              Sędzia  Strzelectwa  Sportowego  Klasy  I 


