
KLUB STRZELECKI

Regulamin zawodów strzeleckich klubowych
w konkurencjach pistolet, karabin na amunicję pistoletową i rewolwer IDPA Lwówek 12.06.2021

1. Cel zawodów:
• popularyzacja strzelectwa sportowego,
• wyłonienie najlepszych strzelców,
• zapoznanie z zasadami strzelectwa sportowego.

2. Organizator zawodów:
• Klub Strzelecki Defendu, ul. Królewska 25/4, 60-685 Poznań
• strona www www.defendu.club

3. Termin i miejsce zawodów
• 12 czerwca 2021 strzelnica klubowa KS Defendu, Lwówek, ul. Młyńska 26
• rejestracja od godz. 9.00 do 10.00
• rozpoczęcie strzelania zawodników od godz. 10.00,

4. Program zawodów

Pistolet  i rewolwer dynamiczny, karabiny na amunicję pistoletową (120 strzałów  minimum). Odległość  3-15 m,
Cele: tarcze IDPA - do każdej tarczy 2 strzały; poppery.
Broń: karabin, pistolet i rewolwer centralnego zapłonu (w kalibrach od 9x19 do .45 ACP), przyrządy celownicze
mechaniczne  lub  optyczne  (kaliber,  nabój,  dł.  lufy,  masa  broni  itd.  -  wg  klas  sprzętowych  określonych  w
przepisach IDPA).

5. Przebi  e  g konkurencji:  
• zgodnie z programem zawodów
• wg opisu toru, ocena wg zasad IDPA edycja III 2017 

6. Uczestnictwo  :  
Członkowie klubów strzeleckich posiadający ważne uprawnienia

7. Klasyfikacja:
• osobna w kategorii pre-match
• otwarta dla zawodników

8. Nagrody i wyróżnienia:
Miejsca I – III dyplomy.

9. Zgłoszenia:
• konkurencja IDPA poprzez link rejestracyjny https://practiscore.com/battle-of-berestechko-2021/register

10. Opłata startowa:

200 PLN
Członkowie KS Defendu są zwolnieni z opłaty.

11. Dane osobowe
• Administratorem danych osobowych jest Klub Strzelecki Defendu Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Królewskiej

25/4, 60-688 Poznaniu. 
• Kontakt z naszym Inspektorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@defendu.club lub

listownie pod podanym powyżej adresem. 
• Dane przetwarzane będą w związku z uczestnictwem w organizowanych przez Klub Strzelecki Defendu Sp.

z o.o., zawodach strzeleckich.
• Dane przetwarzane będą na podstawie:
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    a) Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
zawodnik akceptując regulamin oraz uiszczając wpłatę zawiera umowę
    b) art. 6 ust. 1 lit f) RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r.  przetwarzanie  niezbędne  jest  do  celów wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów administratora  –
polegającego na popularyzowaniu wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego, dochodzeniu roszczeń i obrony
przed roszczeniami, marketingu klubu 
    • Okres przetwarzania danych nie będzie dłuższy niż 5 lat licząc od początku roku kalendarzowego następującego po
dniu zakończenia zawodów.
    • Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usług
zapewniający nam rozwiązania techniczne i organizacyjne, podmioty świadczące usługi nowych technologii, podmioty
świadczące obsługę i serwis informatyczny, pomioty świadczące usługi prawne dla Klubu Strzeleckiego Defendu 
Sp. z o.o.
    • Informujemy o prawie dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia
danych oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
    • Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości udziału w
zawodach.
    • Informujemy ponadto, że w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Rejestrowanie obrazu
Zawody będę rejestrowane w formie obrazów i dźwięków na współcześnie dostępnych nośnikach oraz wykorzystywane
przez  organizatora  w  celach  informacyjnych,  promocyjnych  edukacyjnych  –  bez  roszczeń  finansowych  z  tym
związanych zgodnie art. 81 ust.2 pkt. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U.
1994 Nr 24 poz. 83 ze zmianami). Jednocześnie informujemy że każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wynikające
z art.21 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. dotyczące
wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

11. Sprawy różne:
• obowiązkowe używanie okularów ochronnych i ochronników słuchu,
• komunikat z zawodów dostępny będzie w siedzibie klubu lub na prośbę zawodnika,
• interpretacja powyższego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego,
• w sprawach nieujętych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy IDPA, ISSF oraz PZSS.
• zatwierdzone zawody ujęte w kalendarzu zawodów WZSS w Poznaniu są podstawą do uwzględnienia startów

przy składaniu wniosku o przedłużenie licencji zawodniczej na 2021 r. w dyscyplinach: Pistolet i Karabin
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