
 
 

REGULAMIN 
II MEMORIAŁU STRZELECKIEGO IM. WOJTKA STRUZIKA 

 
I. ORGANIZATORZY: 
Organizator realizujący: Iga Struzik, kontakt telefoniczny: 886357513,  

adres mailowy: memorialwojtkastruzika@gmail.com 
Organizator techniczny: Limanowska Liga Obrony Kraju 
 
JURY: 
Sędzia główny: Leszek Lach  
Kierownik konkurencji: Bogdan Kita, Maciej Twaróg  
Biuro zawodów: Barbara Janczy, Jadwiga Struzik, Zuzanna Struzik 
 
 
II. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator danych osobowych: Organizator zawodów reprezentowany przez 
panią Igę Struzik, z którą można się skontaktować przez adres e-mail: 
memorialwojtkastruzika@gmail.com.  
 

1. Dane Państwa/Państwa dziecka mogą być publikowane na serwisach 
internetowych tj.: www.miasto.limanowa.pl, na profilu zawodów, bądź miasta 
Limanowa na Facebooku, limanowa.in,  oraz w Informatorze Miejskim 
z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich 
mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, 
a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator 
zapewnia, że zdjęcia nie będą wykorzystywane przez niego w celach zarobkowych, 
a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im 
jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. 

2. Zdjęcia mogą być również wykorzystane na stronie internetowej lub profilu 
sponsorów nagród w celu reklamy, informacji o ich wsparciu w organizowaniu 
zawodów, fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować 
informacje o działalności prowadzonej na rzecz zawodów, ich wykorzystywanie 
w innym kontekście nie jest dozwolone. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że 
z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności 
prawo do wynagrodzenia. 

3. Do przeprowadzenia zawodów został wyznaczony pan Leszek Lach, który jest 
sędzią głównym zawodów.  

   
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 
· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym 
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami 
prawa. 
· Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być 
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony 
zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że 
przepisy szczególne stanowią inaczej. 
  



PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH 
OSOBOWYCH 
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania 
od administratora: 

1. dostępu do treści swoich danych osobowych, 
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
3. usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na 

podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, 
4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie, gdy 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana, 
5. przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych 

na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, a ponadto, posiada 
Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 
danych. 

 
PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY 
Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, 
zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego 
wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie 
Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. 

 
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 
INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ 
KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie jest 
wymogiem udziału w Memoriale, do których podania będzie Pani/Pan 
zobowiązana/y. 
 
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 
będą profilowane. 
 
III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z: 
- art. 6 ust. 1 lit. a 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 raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych); 
- Ustawa z dnia 4 luty 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 
2018 poz. 1191); 
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025); 
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 
poz. 1000); przez Administratora Zawodów w strzelectwie sportowym, dla celów 
związanych z realizacją i promocją Zawodów. 



2. Popularyzacja strzelectwa sportowego i sportów obronnych wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej. 

 
IV. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

Zawody odbędą się w sobotę 23 kwietnia 2022 r. w Limanowej, na strzelnicy 
sportowej Ligi Obrony Kraju pod adresem ul. M. Konopnickiej 4 (ZSP Nr 1) – pod 
salą gimnastyczną. 
 
V. PRZEBIEG ZAWODÓW  
  
10:40 – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń w biurze zawodów 
  
11:00 – otwarcie zawodów i rozpoczęcie konkurencji I i II grupy wiekowej 
13:30 – wręczenie nagród wśród uczestników konkurencji I i II grupy wiekowej  
 
13:50 – rozpoczęcie konkurencji III grupy wiekowej 
14:40 – wręczenie nagród wśród uczestników szkół średnich 
 
14:50 – rozpoczęcie konkurencji dorośli „open”. Rozdanie nagród wśród 

uczestników konkurencji dorośli „open” i zakończenie - uzależnione od 
ilości uczestników.   

 
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmiany 

w harmonogramie związane, z ilością uczestników lub problemami technicznymi, 
które będą podawane do informacji w trakcie zawodów.  

 
VI. ZGŁOSZENIA 

Aby przystąpić do zawodów, należy dostarczyć zgłoszenie w dniu zawodów 
lub wypełnić je na miejscu przed rozpoczęciem konkurencji, w której ma być brany 
udział, wedle załączonego wzoru. W przypadku osób niepełnoletnich na ich 
zgłoszeniu musi znaleźć się podpis rodzica lub opiekuna prawnego.  
 
VII. KONKURENCJA 

Karabin sportowy pneumatyczny „SLAVIA”, kaliber 4,5 mm. Strzały z postawy 
stojącej, do tarczy TS-1 o skali 10-cio stopniowej, każdy zawodnik odda po 10 
strzałów w tym 3 próbne i 7 najlepszych - oceniane. Każdy z zawodników będzie 
podchodzić tylko jeden raz do oddania strzałów. 

 
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA 

W klasyfikacji indywidualnej brane będą pojedyncze wyniki, najlepsze 
wygrywają.  

I grupa wiekowa, będzie mogła korzystać w trakcie konkurencji z „podpórki”, 
pozostałe grupy oddają strzały z pozycji stojącej.  

 
I grupa wiekowa (2009 i młodsi):  

˗ dziewczęta 
˗ chłopcy  

II grupa wiekowa (2007, 2008): 
˗ dziewczęta  
˗ chłopcy  

 



III grupa wiekowa (szkoła średnia): 
˗ dziewczęta 
˗ chłopcy 

 
Kategoria „OPEN” – osoby pełnoletnie 
- kobiety 
- mężczyźni 

 
 
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA 
 

Szkoły podstawowe i średnie, których reprezentuje minimum trzech 
zawodników, biorą dodatkowo udział w klasyfikacji drużynowej. O wyniku drużyny 
danej szkoły decyduje suma trzech najwyższych wyników uzyskanych przez uczniów 
tej szkoły w klasyfikacji indywidualnej. 
 
SZKOŁY PODSTAWOWE (I i II grupa wiekowa) 
- dziewczęta i chłopcy 

 
SZKOŁY ŚREDNIE 
- dziewczęta i chłopcy 
 
 
VIII. UCZESTNICY ZAWODÓW: 

W zawodach udział biorą uczniowie ze szkół podstawowych, średnich, a także 
dorośli. Warunkiem udziału w zawodach jest dostarczenie w dniu zawodów do biura 
zawodów zgłoszenia według załączonego wzoru. Zawody zostaną rozegrane 
zgodnie z postanowieniami regulaminu PZSS. Pełnoletni zawodnicy startujący jako 
reprezentanci w konkurencji przeznaczonej dla szkół średnich nie może brać udziału 
w kategorii dorośli „open”. 
 
IX. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 

Za zajęcie I, II i III miejsca w klasyfikacji indywidualnej w każdej kategorii 
wiekowej dziewcząt, chłopców, kobiet i mężczyzn zawodnicy otrzymają statuetki 
i dyplomy. W klasyfikacji drużynowej przewidziane są puchary, medale oraz dyplomy 
dla drużyn. Uroczyste wręczenie nagród dla uczestników nastąpi w tym samym dniu 
co zawody po zakończeniu danej konkurencji.  
  
X. UWAGI KOŃCOWE: 
· zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne, 
·organizator zawodów nie bierze odpowiedzialności za zagubione rzeczy 
i ewentualne szkody poniesione przez uczestników, 
· organizator zastrzega sobie prawo i możliwość ostatecznej interpretacji regulaminu, 
· zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, 
· uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu strzelnicy, 
komend i poleceń wydawanych przez sędziów prowadzących zawody. 


