Firma CESKA ZBROJOWKA oraz HUBERTUS K.Senger
J.Krzyżosiak sp.j. oraz Polski Związek Łowiecki uprzejmie
zapraszają na zawody
O II Puchar Czeskiej Zbrojovki. które odbędą się 27.04.2019 na
strzelnicy HUBERTUS w Chodzieży.
1.Program zawodów:
* godz . 7,00-7,30 – wydawanie numerków startowych
* godz. 8,00
– oficjalne rozpoczęcie zawodów
* godz. 8,30
- początek strzelań
2.Udział w zawodach warunkuje opłata wpisowego w wysokości 150 zł od każdego
uczestnika na konto. Informacja pod numerem tel. 67 2820 922
3.O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą wpisowego
Liczba zawodników ograniczona do 120.
4.Celem zawodów jest :
* popularyzowanie strzelectwa myśliwskiego
* prezentacja wyrobów firmy CESKA ZBROJOVKA
* wyłonienie zwycięzców w klasyfikacji Mistrzowskiej, Powszechnej oraz KOBIET
5. Organizatorzy
* POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI
* Firma CESKA ZBROJOVKA
* Firma „HUBERTUS K.Senger J.Krzyżosiak “ Sp.j.
z Chodzieży tel/fax 067 2820922
6.Zawody rozegrane zostaną ZGODNIE Z REGULAMINEM PZŁ
7.Konkurencje :
a) Strzelanie śrutem
- oś myśliwska
20 rzutków max 100 pkt (5 dubletów)
- krąg myśliwski
20 rzutków ( 6 dubletów na stanowiskach
1,2,3,5,6,7) – max 100 pkt
- przeloty
10 rzutków max 50 pkt(3 dublety)
- ząjac
10 przebiegów max 50 pkt
b) Strzelanie kulą
- do makiety stojącego rogacza i lisa jedna seria 10 strzałów po 5 do tarczy rogacza i lisa w
dowolnej kolejności max 100 pkt
- do makiety dzika w przebiegu – jedna seria 10 strzałów na przemian max 100 pkt
Ilość zdobytych punktów wynika z dodawania wartości punktowych trafionych pierścieni.
Do strzelań wolno używać każdego rodzaju broni śrutowej i kulowej uznanej
obowiązującym „ regulaminem polowań” za broń myśliwską.

7. Ocena strzelań
* każdy zawodnik może uzyskać max.500 punktów.
* kolejność miejsc ustala się według liczby uzyskanych punktów.
* przy równych wynikach indywidualnych o pierwszym miejscu decyduje dogrywka w
strzelaniu konkurencji wyznaczonej przez sędziego głównego
* o pozostałych miejscach będą decydować wyniki w strzelaniu śrutem kolejno : na kręgu, osi
, zającu, a potem dziku.
9.Nagrody:
1/ Za uzyskanie najlepszego wyniku – broń marki CESKA ZBROJOVKA
2// W klasyfikacji w klasach Mistrzowskiej i Powszechnej zawodnicy otrzymają:
- za trzy pierwsze miejsca puchary i dyplomy
- wartościowe nagrody rzeczowe do 3 miejsca
3/W klasyfikacji kobiet
- za pierwsze miejsce broń marki CESKA ZBROJOVKA
- za trzy pierwsze miejsca puchary i dyplomy
- nagrody do 3 miejsca
4/ Podczas trwania zawodów zostanie przeprowadzony dodatkowy konkurs strzelecki w
którym za uzyskanie najlepszego wyniku nagrodą będzie – BROŃ FIRMY CESKA
ZBROJOVKA
5/ Wśród uczestników zawodów zostanie przeprowadzony konkurs, osoba która odpowie
prawidłowo na pytanie dotyczące firmy CESKA ZBROJOVKA otrzyma nagrodę – BROŃ
FIRMY CESKA ZBROJOVKA
10. Przetwarzanie Danych Osobowych – klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),
informujemy, że:
1. Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest:
HUBERTUS K.Senger J.Krzyżosiak Sp.j. (KRS: 0000287677, NIP: 7642320626,
REGON: 572031530)
2. Kontakt dla uczestników imprezy pisemnie na adres siedziby:
ul. Z. Nałkowskiej 10, 64-800 Chodzież,
telefonicznie pod numerem: tel/fax: +48 67 282 09 22,
kontakt dla uczestników imprez poprzez adres e-mail: biuro@hubertus-chodziez.pl
3. Dane, które uczestnik imprezy podaje w formularzu zgłoszeń będą przetwarzane w celu
:


organizacji imprezy sportowej pn. III Zawody Strzeleckie o Puchar Ceskiej
Zbrojovki na podstawie umowy jaką zawarliśmy w związku z uczestnictwem w
naszej imprezie sportowej – art. 6 ust.1 pkt b) RODO,



wysyłania informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez
Administratora lub partnerów współpracujących – art. 6 ust.1 pkt a) RODO, (jeżeli
została wyrażona zgoda),



w celach informacyjnych np. podanie wyników z imprezy, informacje prasowe,



udostępniania zdjęć z wizerunkiem udostępniającego dane na fanpagach
Administratora – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, (jeżeli zgoda została wyrażona przez
udostępniającego dane).



rozliczeń finansowych, wystawiania faktur – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO



dowodowym, archiwalnym oraz w innym usprawiedliwionym prawnie interesie
(obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na
podstawie – art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

4. Dane osobowe mogą być udostępniane
otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

odbiorcom

upoważnionym

do

ich

Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy
organizacji zawodów m.in. dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i
sponsorom (współorganizatorom zawodów), przy czym te firmy będą przetwarzać dane
na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 3, w celu
prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie oraz podmiotom świadczącym
na rzecz administratora usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w
państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
6. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy
związanej z organizacją zawodów oraz uprawnień uczestnika wynikających z udziału w
imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych –
ustawa o rachunkowości).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy uczestnictwa w zawodach, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.

Postanowienia końcowe
- udział w zawodach jest dobrowolny . Uczestniczyć w nim mogą członkowie PZŁ oraz
członkowie zagranicznych Związków Łowieckich
- możliwość zakwaterowania na własny koszt :
Gościniec „Wyrwidąb”
tel 067/2820032
„ Straszny Dwór”
tel 067/2827040
„ Marino-Łazienki” tel 067/2829656

Organizatorzy

