
 

 

                                                              
Regulamin szkolenia strzeleckiego dla dzieci i 

młodzieży - Lato 2022 

 

1. CEL SZKOLENIA: 

− Zapoznanie dzieci i młodzieży z bezpieczną obsługą broni; 

− Zapoznanie dzieci i młodzieży z zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy, 

− Popularyzacja strzelectwa sportowego; 

− Rywalizacja sportowa; 

− Aktywne spędzenie czasu wolnego oraz poszerzanie własnych umiejętności. 

 

2. ORGANIZATOR: 

− ZP LOK Sucha Beskidzka. 

                                             

3. MIEJSCE I HARMONOGRAM SZKOLEŃ: 

− Zajęcia będą się odbywać na strzelnicy sportowej w Suchej Beskidzkiej przy ul. Makowskiej; 

− Szkolenia odbywać się będą w miesiącu lipcu w następujących terminach : dwa razy w tygodniu 

od godziny 10.00 do godziny 13.00 w następujących dniach: 05.07., 07.07., 12.07., 14.07., 

19.07., 21.07., 26.07. (wtorki oraz czwartki) i zostaną zakończone podsumowującymi zawodami 

strzeleckimi w dniu 31.07.2022r. (niedziela).  

4. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 15 uczestników – dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 18 lat. 

Uczestnik zobowiązuje się do minimum 50% obecności w przeciwnym razie szkolenie strzeleckie będzie 

niezaliczone. 

Dokumenty: 

- Zgoda opiekuna prawnego 

- wypełniony wniosek 

 

 

 



 

 

5. WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU 

- obecność na poziomie 50% 

- start w zawodach strzeleckich 
 

6. PROGRAM SZKOLENIA STRZELECKIEGO: 

Szkolenie podzielone będzie na następujące bloki: 

- bezpieczeństwo na strzelnicy – szkolenie na temat przebywania oraz odpowiedniego postępowania na 

obiektach strzeleckich oraz w trakcie ćwiczeń strzeleckich; 

- bezpieczne obsługiwanie broni palnej - teoria oraz praktyka o odpowiednim użytkowaniu różnych 

jednostek broni; 

- nauka strzelectwa – nauczanie podstaw strzelectwa oraz umacnianie dobrych nawyków w obsłudze broni; 

- zawody strzeleckie – podsumowaniem szkolenia strzeleckiego będą zawody strzeleckie przeprowadzone na 

ostatnich zajęciach. 

Szkolenie strzeleckie przewidziane jest na 7 dni w piętnastoosobowych grupach, czas jednego dnia szkolenia do 3 

godzin. 

Na zakończenie cyklu szkoleń zostaną przeprowadzone zawody strzeleckie w dniu 31.07.2022r. (niedziela). 

Zajęcia będą się odbywać w ustalonym wcześniej terminie na terenie strzelnicy sportowej na ul. Makowskiej w Suchej 

Beskidzkiej.  

Za nadzór nad szkoleniem oraz zajęciami odpowiadać będą wykwalifikowani instruktorzy sportów strzeleckich oraz 

sędziowie strzelectwa sportowego.  

 

7. KLASYFIKACJA I NAGRODY ZA ZAWODY NA ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA: 

             -     Klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji; 

− Za zajęcie miejsca od 1 do 3 przewidziano puchary i dyplomy. 

− Ogłoszenie wyników oraz wręczenie pucharów i dyplomów odbędzie się po zakończeniu zawodów około 

godziny 13.30.  

− Uwaga – godzina zakończenia może ulec zmianie ze względów organizacyjnych.  

 

 

 

 



 

 

8. ZGŁOSZENIA: 

 Ilość miejsc jest ograniczona – 15 osób (dzieci i młodzież w wieku od 12 lat do 18 lat) Decyduje 

kolejność zgłoszeń. Nabór na szkolenie rozpocznie się  w poniedziałek 13 czerwca i trwać będzie do 

niedzieli 26 czerwca, bądź krócej w zależności od  liczby dostępnych miejsc.  

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy wysłać na adres meilowy : klub@lok-czart.pl następujące dane: 

- imię i nazwisko kursanta, wiek, tel. kontaktowy do opiekuna i kursanta oraz adres zamieszkania. Osoby 

zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym drogą elektroniczną i  poproszone o przesłanie 

scanu oświadczenia i zgody opiekuna prawnego (załącznik). 

Uwaga! ilość miejsc ograniczona, decyduje pierwszeństwo w trakcie zapisów. 

 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA: 

- uczestnictwo dla dzieci i młodzieży jest bezpłatne. 

 

10. FUNDATORZY NAGRÓD  

    

Gmina Sucha Beskidzka 

ZP LOK Sucha Beskidzka. 

 

 

   

 

                                                                     ORGANIZATOR 

                                                                                               ZP LOK Sucha Beskidzka. 

 

Załącznik nr 1 

RODO 

 

W związku z uczestnictwem w zawodach strzeleckich organizowanych przez ZP LOK w Suchej Beskidzkiej 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, zwanego dalej RODO, informujemy, że : 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie mająca siedzibę główną w Warszawie pod adresem: ul. Chocimska 14, 00-791 

Warszawa. Numer KRS 0000086818. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w stowarzyszeniu Liga Obrony Kraju oraz wszystkich podporządkowanych jej strukturach  

organizacyjnych jest Krzysztof KRZYCZKOWSKI. Można się z nim kontaktować poprzez: 

- adres korespondencyjny: Krzysztof Krzyczkowski Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa 

- adres poczty elektronicznej (e-mail): iod@lok.org.pl  

mailto:klub@lok-czart.pl


 

 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1 lit. A RODO) – w celu zorganizowania, przeprowadzenia, promocji, publikacji wyników 

(komunikatów) zawodów strzeleckich, oraz promocji działalności KS LOK CZART Sucha Beskidzka  

 Zakres Pani/Pana danych osobowych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu obejmuje : 

- dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, wiek, płeć, obywatelstwo, numer licencji zawodniczej, przynależność klubowa), 

- dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), 

- wizerunek uwidoczniony na zdjęciach oraz nagraniach video. 

 Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym organom państwowym - w celu wykonania 

obowiązków ciążących na Administratorze danych, a także na podstawie stosownych umów przekazane innym podmiotom – w celu realizacji zleconych usług, w 

szczególności z zakresu pomocy prawnej, księgowości lub usługi informatycznych. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do 

zorganizowania, przeprowadzenia, promocji, publikacji wyników (komunikatów) zawodów strzeleckich, oraz promocji działalności KS LOK CZART Sucha Beskidzka , poprzez 

: 

- udostępnianie na stronie internetowej KS LOK CZART Sucha Beskidzka oraz w mediach społecznościowych, zawierających dane osobowe wyników (komunikatów) 

zawodów strzeleckich, nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

- udostępnianie w mediach (Internecie, prasie, telewizji) : zawierających Pani/Pana wizerunek zdjęć i nagrań video, zarejestrowanych podczas zawodów strzeleckich (zezwolenia nie 

wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Art. 81 ust.2 pkt. 2 Ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., tekst jednolity z dnia 6 czerwca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. Poz. 1231), nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich 

przetwarzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

W przypadku możliwości wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili przedawnienia roszczeń (odpowiednio - Pani/Pana lub KS 

LOK CZART Sucha Beskidzka ). 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do Pani/Pana uczestnictwa w zawodach strzeleckich organizowanych przez KS LOK CZART 

Sucha Beskidzka . 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO) : 

- prawo do dostępu do danych, 

- prawo do uzyskania kopii danych, 

- prawo do żądania sprostowania danych, 

- prawo do usunięcia danych, 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

- prawo do wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją (zgodnie z art. 21 RODO), 

- prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, 

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO - 

przy czym cofnięcie takiej zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. W celu wykonania obowiązków ciążących na Administratorze danych oraz w celu zorganizowania oraz przeprowadzenia zawodów strzeleckich, Administrator danych może 

pozyskiwać i przetwarzać dane związane z posiadaniem przez Panią/Pana pozwoleń na broń oraz uprawnień związanych ze strzelectwem.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza obszar Unii Europejskiej. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny 

sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. 

11. Niezależnie od powyższego, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) - w przypadku 

uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 

 

  


