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        REGULAMIN  

ŚWIĘTOKRZYSKI  PIKNIK 

STRZELECKI 

I. ORGANIZATORZY  

 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jodła” Bodzentyn 

 Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie 

 

II. PARTNERZY 

 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

 Starostwo Powiatowe w Kielcach 

 Samorząd Miasta i Gminy  Bodzentyn 

 Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT 

 Region Kielce ŚGW IPA 

 Polski Związek Bilardowy 

 

III. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW 

Miejsce: Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie  

ul. Suchedniowska 6, 26-010 Bodzentyn, tel. (41) 3115033  

Termin: 28 maja (wtorek) 2019r. 

 

IV. CELE ZAWODÓW 

 Popularyzacja sportów strzeleckich 

 Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych konkurencjach  

 Integracja grup młodzieży 
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 Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego 

 Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim 

 Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych 

 Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia 

 Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości  sportu 

 Promowanie wolontariatu sportowego 

 Integrowanie i angażowanie organizacyjne i finansowe jednostek samorządu terytorialnego, oraz 

innych podmiotów do szerokiej współpracy przy realizacji przedsięwzięć z obszaru sportu 

powszechnego 

 

V. UCZESTNICTWO 

Uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz regulaminu 

zawodów. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 23 maja 2019r. na adres mailowy: lobodzentyn@wp.pl na 

formularzu zgłoszeniowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (dotyczy szkół i organizacji).  

Każda zaproszona szkoła (organizacja)  może zgłosić do konkurencji maksymalnie 16 osób                                               

(w tym 8 dziewcząt i 8 chłopców).  

Opiekun zgłoszonej drużyny w dniu zawodów zobowiązany jest dostarczyć do biura zawodów formularza zgody 

ucznia na przetwarzanie danych osobowych stanowiących załącznik nr 2. 

Zgłoszenia osób indywidualnych przyjmowane będą w biurze zawodów w dniu wydarzenia. 

 

VI. KOORDYNATOR PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Magdalena Tusień-Kuzka, tel. 504 998 406    e-mail: dyrektor@zspbodzentyn.pl 

 

VII. ROZGRYWANE KONKURENCJE 

1. Strzelectwo sportowe 

- broń:  karabinek pneumatyczny  

- postawa stojąc 

- odległość 10 metrów 

- każdy z zawodników oddaje 7 strzałów do tarczy strzeleckiej 

- wynik stanowi suma uzyskanych najlepszych 5 przestrzelin z 7 
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- czasy strzelania– 10 min. 

- max. ilość punktów do zdobycia: 50pkt 

2. Łucznictwo 

- rodzaj sprzętu: łuk sportowy 

- postawa stojąc 

- odległość 10 metrów, 

- każdy z zawodników oddaje 6 strzałów do tarczy okolicznościowej 

- wynik stanowi suma uzyskanych najlepszych 5 przestrzelin z  6 

- czasy strzelania – 10 min. 

- max. ilość punktów do zdobycia: 50pkt. 

3. Bilard 

- konkurencja polega na wbijaniu bil w uzy, które zostały ostawione według poniższego schematu. Przy 

rozpoczęciu  gry zawodnik ustawia białą bilę w dowolnym miejscu na stole.  

 

 

 

 

 

-  gra kończy się w przypadku: nietrafienia do uzy, wypadnięcia którejkolwiek z bil poza stół, wpadnięcia 

białej bili do uzy, wbicia wszystkich bil poza białą do uz 

- każda bila w uzie to 5 punków 

- czasy konkurencji – 10 min. 

- max. ilość punktów do zdobycia: 50pkt. 

4. Bieganie „Test Coopera” 

- konkurencja przeprowadzona w na boisku sportowym 

- bieg/marsz ciągły przez 12 minut  

- za każde pokonane, pełne okrążenie zawodnik otrzymuje 5 pkt.  

- max. ilość punktów do zdobycia: 50 pkt. 
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VIII. KLASYFIKACJE 

Każdy z zawodników ma prawo startu w każdej z czterech konkurencji. Maksymalnie można zdobyć 200 pkt. 

Suma punktów uzyskana z poszczególnych konkurencji decyduje o miejscu w ustanowionej klasyfikacji 

indywidualnej. Suma punktów pięciu najlepszych zawodniczek i pięciu najlepszych zawodników szkoły decyduje 

o miejscu w klasyfikacji generalnej szkół. 

 dziewczęta  

 chłopcy  

 klasyfikacja generalna szkół 

 OPEN 

IX. NAGRODY 

 Puchary i nagrody rzeczowe za miejsca I-III poszczególnych klasyfikacjach (pkt. VIII REGULAMINU) 

 Nagrody - upominki dla wylosowanych uczestników imprezy 

 Puchary za zajęcie miejsca I-III w konkurencji Strzelectwo Sportowe, Bilard, Bieganie i Łucznictwo 

 

X. PLAN MINUTOWY I PIKNIKU  

9.30 -10.00 rejestracja zawodników w Biurze Zawodów 

10.00 – uroczyste rozpoczęcie wydarzenia sportowego 

10.30 – 13.00 rozgrywki sportowe 

13.00 - 13.45 poczęstunek 

13.45 - 14.15 uroczysta dekoracja i podsumowanie zawodów 

14.15 planowane zakończenie  

 

XI. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA 

 Na zawodach obowiązuje strój i obuwie sportowe 

 W czasie rozgrywanych konkurencji obowiązują zasady fair play 

 Każdy z uczestników ma obowiązek zapoznania się i przestrzegania regulaminu strzelnicy pneumatycznej PZS 

w Bodzentynie. 

 Wszyscy zawodnicy zostaną przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa obowiązujących na strzelnicy 
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 Jakiekolwiek zachowanie uznane przez sędziego za niebezpieczne może skutkować natychmiastową 

 dyskwalifikacją. 

 Nikt z wyjątkiem sędziów nie może komunikować się z zawodnikami znajdującymi się na stanowiskach w 

trakcie strzelania. 

 Pomoc osób drugich na stanowisku strzeleckim jest zabroniona. 

 W czasie strzelania obowiązują okulary strzeleckie. 

 Ładowanie broni może odbywać się tylko po komendzie „Ładuj”, natomiast oddanie strzału – po komendzie 

„start” 

 W przypadku awarii broni w trakcie strzelania, strzelec zgłasza awarię sędziemu – pozostając na stanowisku 

strzeleckim z bronią skierowaną w kierunku kulochwytu. 

 Odkładanie naładowanej broni na stanowisku strzeleckim jest zabronione i grozi natychmiastową 

dyskwalifikacją. 

 Opuszczenie stanowiska strzeleckiego należy zgłosić sędziemu wraz z okazaniem rozładowanej broni. 

 Komendy wydawane przez sędziego i pozostałe warunki bezpieczeństwa – identyczne jak w regulaminach 

strzelań PZSS  

 Sankcje i kary: ostrzeżenie, upomnienie, dyskwalifikacja.  

 Wszyscy uczestnicy Zawodów są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, 

zasad bezpieczeństwa, Regulaminu Strzelnicy i poleceń osób prowadzących strzelanie.  

 Niestosowanie się do w/w spowoduje dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy. 

 

XII. INNE POSTANOWIENIA 

 Organizator zapewnia sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zaplanowanych konkurencji w ramach imprezy 

pod nazwą „Świętokrzyski Piknik Strzelecki” 

 W przypadku uzyskania przez kilku zawodników jednakowej ilości punktów Organizator zarządza dogrywkę  

w konkurencji strzelania z karabinka pneumatycznego do kulochwytów- kaczek magnetycznych. 

 Zawodnicy mają obowiązek stawienia się na stanowisku rozgrywanej konkurencji wg czasu, który został im 

przydzielony w Biurze Zawodów 

 Z uwagi na rekreacyjny charakter zawodów Organizator nie przewiduje wnoszenia protestów 

 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieznacznej modyfikacji Regulaminu 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niedopuszczenia do zawodów wybranych osób, w szczególności, jeśli 

w ich ocenie mogłyby stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa innych osób przebywających na miejscu 

rozgrywanej konkurencji. 
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 Opiekunowie grup szkolnych odpowiadają za zebranie od uczniów stosownych oświadczeń od rodziców         

o wyrażeniu zgody na udział w zawodach oraz braku przeciwwskazań do aktywności fizycznej 

 Każdy z uczestników imprezy wyraża zgodę na nieodwołalne i nieodpłatnego prawa wielokrotnego 

wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje 

wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium 

wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatorów działalnością i celami projektu „Świętokrzyski 

Piknik Strzelecki” 
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 Załącznik nr 1                                                        „ŚWIĘTOKRZYSKI PIKNIK STRZELECKI” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla szkół (organizacji) 

Nazwa i adres szkoły: ………………………………………………………………………………………………. 

L.P. IMIĘ I NAZWISKO klasa 

dziewczęta 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

chłopcy 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

Imię i nazwisko opiekuna: …………………………………………………………….                 Dyrekcja szkoły:                         
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  Załącznik nr  2 

ZGODA UCZNIA 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W WYDARZENIU 

„ŚWIĘTOKRZYSKI  PIKNIK  STRZELECKI” 

 

Imię i nazwisko 
............................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................      

rok urodzenia ................................................................................................................................  klasa.................................................................................................................................................................. 

adres e-mail* 
............................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................ .... 

numer telefonu* 
..................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ 

adres do korespondencji* 
............................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................  

moje fotografie (wizerunek) wykonane w ramach zawodów*  TAK        NIE 

 Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym 

formularzu przez Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie z siedzibą przy ul. Suchedniowskiej 6, 26-010 Bodzentyn,      

w wybranych poniżej celach: 

 zarejestrowania mnie jako uczestnika zawodów    TAK        NIE 

 przekazania danych do organizatora zawodów                             TAK        NIE 

 przekazania danych do ubezpieczyciela     TAK        NIE 

 wykorzystania w ramach wydawnictw i publikacji dot. szkoły  TAK        NIE 

 wykorzystania w ramach cyfrowych mediów społecznościowych dot. szkoły    

                                  TAK        NIE 

 

Data i podpis ucznia  ..................................................................................................................... Data i podpis rodzica   ............................................................................................................................ 
* dane nieobowiązkowe 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27.04.2016r. 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) (Dz. Urz. 

UE L 119, s. 1) – przepisy nazywane RODO − informujemy, że: 
1. administratorem danych osobowych ujętych w niniejszym formularzu jest Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie z 

siedzibą przy ul. Suchedniowskiej 6, 26-010 Bodzentyn, kontakt email: lobodzentyn@wp.pl 

2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawie swoich 

danych osobowych pod adresem email: odo.komplex@gmail.com 

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.) 

4. dane osobowe przechowywane będą przez czas pobierania nauki oraz na czas wymagany  

przepisami ustawy o systemie oświaty oraz o archiwach 

5. każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania 

6. każda osoba posiada prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

7. w związku z przetwarzaniem danych osobowych każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

8. administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych 

9. Wasze dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa 

10. w oparciu o posiadane dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 

będących wynikiem profilowania (badania upodobań, przyzwyczajeń)  

11. podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe jednak ich niepodanie może uniemożliwić nam wykonanie 

niezbędnych formalności koniecznych przy organizacji wycieczki. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższym tekstem i zrozumienie przysługujących mi praw. 

Data i podpis ucznia …………………………………………………………………………………….                     Data i podpis rodzica   …………………………………………………………………….          

 


