KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW ŁUCZNICZYCH
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „KOZIOŁEK 2019”
LUBLIN, 14-16. 06. 2019 r.
1.Cel zawodów:
- integracja osób niepełnosprawnych ,
- ocena poziomu wyszkolenia zawodników
- popularyzacja łucznictwa w województwie,
- przygotowanie zawodników do startów międzynarodowych,
- zdobycie norm wynikowych.
2.Organizator:
- Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” 01-982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16
3. Współorganizator:
- Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start”
Al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin, tel./ fax: 81 743-72-83, e-mail: icsirstart@interia.pl
4.Termin i miejsce:
- zawody zostaną przeprowadzone w dniach: 14-16.06.2019 r.
na stadionie MOSiR w Lublinie przy Al. Piłsudskiego 22.
5.Uczestnictwo:
-w zawodach mogą brać udział osoby niepełnosprawne, które zostaną zgłoszone przez
kluby lub stowarzyszenia,
-zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie,
-aktualne orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez: ZUS albo MZdSOoN,
-regulaminowy ubiór i sprzęt sportowy.
6.Konkurencje:
- łuki klasyczne kobiety – RWO, 2x70m i runda eliminacyjna,
- łuki klasyczne mężczyźni – RMO, 2x70m i runda eliminacyjna,
- łuki bloczkowe kobiety – CWO, 2x50m i runda eliminacyjna,
- łuki klasyczne mężczyźni – CMO, 2x50m i runda eliminacyjna,
- łuki klasyczne/bloczkowe kobiety – R/CWO-W1, 2x50m i runda eliminacyjna,
- łuki klasyczne/bloczkowe mężczyźni – MW1O, 2x50m i runda eliminacyjna,
W przypadku mniej niż 3 osób w grupie, osoby te będą strzelać odpowiednio w kategorii
łuków klasycznych lub bloczkowych np:( RWO+RMO, CWO+CMO, R/CW-W1+ R /CMO-W1 ).

7.Finansowanie:
- koszty organizacyjne, zakwaterowanie i wyżywienie pokrywa organizator,
- organizator zapewnia zakwaterowanie w Hotelu „ ARCHE” w Lublinie ul. Zamojska 30
oraz wyżywienie od kolacji dnia14.06.19 r.(piątek) do obiadu dnia 16.06.19 r.(niedziela),
- koszty przejazdów oraz ubezpieczenie pokrywają delegujące jednostki.
Jednocześnie informujemy, że posiadamy ograniczone środki finansowe na pokrycie
kosztów zakwaterowania i wyżywienia. W przypadku większej liczby zgłoszonych osób
w stosunku do planowanej, organizator może zastosować ograniczenia ilościowe, bądź
zaproponować uczestnikom pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania we własnym
zakresie.
8.Program zawodów i pobytu:
Dnia 14.06.2019 r.(piątek)
- do godz. 18:00 - przyjazd ekip - zakwaterowanie,
- od godz. 18:30 - 20:00 - kolacja,
Dnia 15.06.2019 r.(sobota)
- godz. 8:00 - 8:30 - śniadanie,
9:50 - odprawa techniczna,
10:00 - 10:45 - tory otwarte,
10:45 - 11:00 - otwarcie zawodów,
11:00 - 14:00 - strzelanie rundy kwalifikacyjnej,
14:00 - 15:00 - obiad,
Dnia 16.06.2019 r.(niedziela)
- godz. 8:00 - 8:30 - śniadanie,
9:30 - 10:15 - tory otwarte,
10:15 - 12:00 - strzelanie rundy eliminacyjnej,
12:00 - 12:30 - strzelanie do tarczy sylwetkowej „ Koziołek ” ( łuk „ Apacz ”)
dla zwycięzców z poszczególnych grup startowych,
12:30 - 13:00 - zakończenie zawodów,
13:00 - 14:00 - obiad.
9 .Nagrody:
- za miejsca I-III puchary w każdej kategorii startowej,
- nagrody rzeczowe w zależności od sponsorów.
10. Zgłoszenia:
− zgłoszenia ilościowe i imienne ( na załączonych drukach) należy przesłać na adres
organizatora do dnia 24.05 2019 r.
11.Inne postanowienia:
- prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi zawodów,
- poza niniejszym regulaminem obowiązuje Regulamin Łucznictwa Tarczowego wydanie IX,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i ich następstwa oraz za rzeczy zgubione.
Za szkody wyrządzone na terenie hotelu i obiektów sportowych odpowiadają zawodnicy, opiekunowie/
trenerzy poszczególnych ekip, ewentualnie jednostki delegujące.

Organizator.

Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start”
20-011 Lublin, Al. Piłsudskiego 22
NIP- 946-11-83-285
REGON 000745852
telefon 81 7437283

--------------------------------------(organizator)

Imienna lista uczestników
Nazwa zadania: Ogólnopolskie Zawody Łucznicze Osób Niepełnosprawnych
„Koziołek 2019”
Termin i miejsce: 14-16.06.2019, Lublin
Nazwa ekipy/Klub: ….................................................................................................................................
Lp.

Imię i nazwisko

Rok urodzenia
(zawodnicy)

Funkcja*

Podpis

1
2
3
4
5
6
7
8
*Funkcja:
Z - zawodnik,
wolontariusz

O – obsługa (OS - sędziowska, OT- techniczna, OM- medyczna, OTiI- trenersko-instruktorska), W –

* Obsługą trenerską są wyłącznie trenerzy i instruktorzy zatrudnieni do realizacji zawodów, pobierający wynagrodzenie,
wszyscy pozostali trenerzy ekip, opiekunowie, kierowcy itp. należy wykazywać jako wolontariusze.

Ogólnopolskie Zawody Łucznicze Osób Niepełnosprawnych „Koziołek 2019”
Lublin 14-16.06.2019 r.
…......................................................................................................................................................................................

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1.

2.

3.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz szczególnych kategorii danych osobowych (o
stanie zdrowia) przez administratora danych: Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” z siedzibą
w Lublinie,ul. Al. Piłsudskiego 22, REGON 000745852 w celu udziału w projektach dofinansowanych
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Gminę Lublin, Ministerstwo Sportu
poprzez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” dotyczących organizacji w dniach 1416.06.2019 r Ogólnopolskich Zawodów Łuczniczych Osób Niepełnosprawnych „Koziołek 2019”. Dane
osobowe oraz szczególne kategorie danych osobowych (o stanie zdrowia) mogą być także
przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
administratora danych.
Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Podanie danych jest dobrowolne,
jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zadaniu
realizowanym zgodnie z „Zasadami zlecania przez PFRON zadań z zakresu reh abilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym”.
Zapoznałem(-am) się z treścią Klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Zgoda na przetwarzanie wizerunku
Wyrażam zgodę na wykorzystanie w nieograniczonym czasie przez Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji
„Start” z siedzibą przy ul. Al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin , (dalej: ICSiR „Start”) mojego wizerunku zgodnie z
obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych w następujących celach:
a) zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami a w szczególności
poprzez umieszczenie zdjęcia lub nagrania z moim wizerunkiem na fanpage na Facebooku ICSiR „Start”,
b) rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób we wszelkich możliwych
krajowych środkach przykazu, a w szczególności w mediach elektronicznych – czyli np. informacje na
temat wydarzeń ICSiR „Sart” na fanpage na Faceeboku lub publikacja w folderach promujących ICSiR „Sart”.
Równocześnie ICSiR”Start” przysługuje prawo do przenoszenia wszelkich praw wynikających z niniejszego
oświadczenia na osoby trzecie.
Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani
innych praw.
Zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii lub nagrania z
moim wizerunkiem. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.
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data i czytelny podpis wyrażającego zgodę

