
Chojnice dn. 12.11.2020 r. 
 
 
 

                              REGULAMIN 
                              Zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej  

                           „MISTRZOSTWA CHOJNIC” 
 

1. Cele zawodów: 
- popularyzacja strzelectwa sportowego; 
- zdobywanie klas sportowych; 

2. Organizatorzy: 
- ZM LOK Chojnice; 
- Urząd Miejski w Chojnicach; 

3. Termin i miejsce zawodów: 
- termin ze względu na ograniczenia wprowadzone ze względu na COVID 19  
     zawody rozpoczynamy od 17.11.2020 i będą trwały do 21.11.2020 kiedy nastąpi 

podsumowanie (sobota od 10.00 do 12.00) 
- strzelnica sportowa Chojnice ul. Podlesie 19; 
- strzelnica sportowa w Nieżychowicach 1; 

4. Uczestnictwo: 
- Uczestniczy młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Chojnic                

i okolic. 
- Przewidywany jest start seniorów. 

5.   Zasady  uczestnictwa: 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zawody 
będą przeprowadzone zgodnie  § 6. 1 pkt 10 ppkt. 2 cyt. „…w zajęciach lub wydarzeniach 
sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wyłączeniem pól golfowych, kortów 
tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i 
lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, uczestniczyło nie 
więcej niż 150 uczestników, bez udziału publiczności;…” prosimy o kontakt telefoniczny w celu 
ustalenia terminu (godziny) strzelania i potwierdzenie uczestnictwa w zawodach do 17.11.2020   
tel. 692 440 964  lub na strzelnicy w Chojnicach w godzinach jej otwarcia. 

6. Konkurencje: 
- kpn-40, ppn-40 - seniorzy i juniorzy; 
- kpn-20, ppn-20 - młodzicy(czki); 
- kpn-30, ppn-30 - pozostałe grupy wiekowe; 

7. Punktacja indywidualna w poszczególnych konkurencjach i kategoriach wiekowych. 
8. Wyróżnienia: 

- medale i dyplomy .  
9. Broń i amunicja. 

- Broń i amunicję zabezpiecza organizator. Można również strzelać z własnej broni. 
10. Koszty 

- Koszty organizacyjne pokrywa organizator. Koszty dojazdów, wyżywienia  
i inne pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. 

     11. RODO  
      RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 
maja 2018 r. Od tego dnia Klub Strzelecki „CHOJNICE” LOK przestrzega zasad określonych w RODO.   
Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie 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. 

    Administratorem danych osobowych jest Prezes Klubu Strzeleckiego Chojnice LOK w Chojnicach ul.  
Wysoka 3 pok. 204. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych 
osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. Na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO, 
dane osobowe uzyskane w związku z udziałem w zawodach strzeleckich będzie wykorzystane w 
ogłaszaniu komunikatów zawodów oraz podaniu do wiadomości   publicznej uzyskanych wyników. 
Potrzeby wykazania faktów co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art.6 ust.1 lit. f RODO ), 

 umożliwienia łatwiejszego kontaktu oraz wykorzystywania wizerunku dzieci, w przypadku wyrażenia 
przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych LOK   
(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.      Podanie danych osobowych w zakresie 
określonym w deklaracji, jest niezbędne do wykonywania  przez naszą placówkę działalności statutowej i 
wychowawczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę. 
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: Nazwisko i imię, przynależność klubowa 
miejscowość którą reprezentuje zawodnik. 

Na podstawie art.13.2.a RODO dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji 
opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: 
 przez okres, w którym statut LOK nakazuje nam przechowywać dokumentację, 
 do momentu wycofania zgody ich przetwarzania,  
 jeśli sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.   
     Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Udzielona 
zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. Z zachowaniem 
wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać –   oprócz osobom 
upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: 
 podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. szkołom, ubezpieczycielom oraz mediom w 

czasie ogłaszania uzyskanych rezultatów. 
12. Postanowienia końcowe. 

We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie oraz w spornych decyduje 
organizator i sędzia główny zawodów. 

 
 
     Organizator  
ZM LOK CHOJNICE 

 
 

 
 
 


