
 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

XV Międzynarodowego Memoriału  Mieczysława Nowakowskiego w łucznictwie 

22-23.05.2021 r. Warszawa,  Stowarzyszenie „Łuczniczy Marymont”  
 

   

 
www.nowakowskimemorial.org.pl  

 

1. Cel zawodów: 

• Uczczenie pamięci znakomitego trenera i wychowawcy Mieczysława Nowakowskiego 

• Popularyzacja łucznictwa 

• Uzyskiwanie norm wynikowych na klasy sportowe 

• Uzyskiwanie minimów kwalifikacyjnych do kadry narodowej 

• Ocena poziomu sportowego szkolonych zawodników 

2. Termin i miejsce: 

• 22-23.05.2021 r. Warszawa, tory łucznicze OSiR Żoliborz, MARYMONT, ul. Potocka 1 

3. Organizatorzy i partnerzy zawodów: 

• Stowarzyszenie „Łuczniczy Marymont” 

• Warszawsko-Mazowiecki Związek Łuczniczy 

• Firma ŁUKSPORT  

4. Uczestnictwo: 

• łuki klasyczne  – seniorki, seniorzy, juniorki, juniorzy, juniorzy młodsi, juniorki młodsze, w kategorii 

junior młodszy dopuszczeni do startu będą młodzicy rocznik 2007. 

• łuki bloczkowe – kobiety, mężczyźni 

• łuki barebow – kobiety, mężczyźni 

5. Konkurencje: 

• seniorzy, seniorki –  łuki klasyczne –  2 x 70 m 

• juniorzy, juniorki – łuki klasyczne  - 2 x 70 m  

• juniorzy młodsi, juniorki młodsze - łuki klasyczne – 2 x 60 m  

• kobiety i mężczyźni – OPEN  łuki bloczkowe  –  2 x 50 m  

• kobiety i mężczyźni – OPEN  łuki barebow – 2x 50 m   

Strzelania we wszystkich kategoriach prowadzone będą w seriach 6 strzałowych, czas serii 4 min. 

 

http://www.nowakowskimemorial.org.pl/


 

 

 

6. Program zawodów: 

 

22.05.2021 r., sobota 9:30  otwarte tory - kategoria  juniorki mł., juniorzy mł.  

łuki klasyczne 

10:00  strzelania konkursowe  kategoria  juniorki mł., juniorzy mł. 

      łuki klasyczne, 2 x 60 m 

 

14.00 Ceremonia otwarcia zawodów, wręczenie nagród w 

kategorii junior młodszy, łuki klasyczne 

 

14:45 otwarte tory - kategorie: kobiety, mężczyźni, łuki bloczkowe i 

barebow 

15.15  strzelanie konkursowe  łuki barebow 2 x 50 m 

     łuki bloczkowe 2 x 50 m 

18.30   Ceremonia wręczenia nagród w kat. łuki bloczkowe, 

  łuki barebow 

 

23.05.2021 r., niedziela 9.30  otwarte tory - kategorie: seniorzy, seniorki, juniorzy, juniorki, 

łuki klasyczne  

10.00  strzelanie konkursowe  łuki klasyczne - 2 x 70 m 

      

14:15 Ceremonia zakończenia zawodów, wręczenie nagród w 

kategorii łuków klasycznych 

 

 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie zawodów.   

 

7. Nagrody i wyróżnienia: 

• We wszystkich kategoriach: miejsca I-III puchary, nagrody rzeczowe, nagrody specjalne 

ufundowane przez sponsorów, miejsca I-VI dyplomy.  

• Nagrody finansowe ufundowane przez LKS Łucznik Żywiec w łukach klasycznych OPEN 

(oddzielnie mężczyźni i kobiety): I miejsce – 1500 zł. II miejsce – 700 zł, III miejsce 300 zł 

8. Zakwaterowanie: 

Organizator NIE POŚREDNICZY w rezerwacji miejsc noclegowych. Kluby proszone są o jak 

najszybsze rezerwowanie miejsc we własnym zakresie.  

9. Zgłoszenia: 

Termin zgłoszenia do 13.05.2021 r. 

Kluby i zawodników indywidualnych prosimy o zgłaszanie przez formularz na stronie 

internetowej https://forms.gle/KTUbdfY829keTayz5  
10. Inne: 

a. W zawodach obowiązuje niniejszy regulamin i regulamin PZŁucz. 

b. Zawodnicy winni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby 

c. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione w czasie trwania zawodów 

d. Każdego zawodnika obowiązują aktualne badania lekarskie wymagane przepisami  PZŁucz 

e. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi 

10.    Zasady finansowania: 

• Koszty organizacyjne pokrywa organizator, koszty udziału startujące Kluby. 

• Startowe zgodne z regulaminem PZŁucz. - 70 zł, dla juniorów młodszych - 30 zł 

Ewentualne pytania prosimy kierować: e-mail: info@luksport.pl tel.:   604 291 680 Adam Pazdyka 

Strona internetowa Stowarzyszenia „Łuczniczy Marymont”: www.marymont.waw.pl 

 
UWAGA! W związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 

uczestnicy zawodów będą zobowiązani do przestrzegania aktualnie obowiązujących zasad nałożonych 

rozporządzeniami Ministra Zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów.  
   

Zawody wspierają:     

 

https://forms.gle/KTUbdfY829keTayz5
mailto:info@luksport.pl
http://www.marymont.waw.pl/


 

                             
 

Warszawa, 06-05-2021 r.  
 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 

SPORTOWYCH O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KLAUZULA ZGODY  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Łuczniczy Marymont” z siedzibą w Warszawie, 01-652 ul. 

Potocka 1 dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679, informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przez Stowarzyszenie „Łuczniczy Marymont” z siedzibą w Warszawie, 01-652 ul. Potocka 
1, a kontakt z przedstawicielem Administratora możliwy jest za pomocą formularza kontaktowego na stronie: 

http://www.marymont.waw.pl/kontakt .  

2. W Stowarzyszeniu „Łuczniczy Marymont” został ustanowiony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem 
marymont@marymont.waw.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) RODO w celu uczestnictwa w zawodach sportowych.  

4. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu obejmuje: • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, płeć, 

wizerunek, przynależność klubowa • dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail).  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: (1) pracownicy i wolontariusze klubu Stowarzyszenie „Łuczniczy Marymont” z siedzibą 

w Warszawie, 01-652 ul. Potocka 1  organizujący zawody; (2) podmioty świadczące obsługę narzędzi wykorzystywanych w trakcie 
przeprowadzania zawodów sportowych; (3) media relacjonujące zawody sportowe; (4) media społecznościowe, w szczególności Facebook oraz 

witryna internetowa Stowarzyszenia oraz osoby mające do nich dostęp.  

6. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych będzie ustalany z zastosowaniem następujących kryteriów: • w razie prowadzenia 

klasyfikacji przez odpowiednie związki sportowe czy podmioty organizujące lub współorganizujące zawody sportowe, zarówno krajowe jak i 

zagraniczne bezterminowo, do czasu odwołania zgody; • w przypadku braku klasyfikacji dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu 

zawodów z wyjątkiem danych opublikowanych w mediach społecznościowych (gdzie będą publikowane bezterminowo, do czasu odwołania 

zgody); • w przypadku możliwości wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami dane będą przechowywane do chwili przedawnienia roszczeń 

(odpowiednio – Pani/Pana lub administratora);  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt osobisty lub mailowy z 

klubem Stowarzyszenie „Łuczniczy Marymont”. 
Rozumie Pan/Pani, że przy cofnięciu zgody może być niezbędna weryfikacja mojej tożsamości i że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność 

z prawem tego przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w 

zawodach sportowych ponieważ bez ich przetwarzania udział w zawodach nie jest możliwy.  
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie narusza przepisy 

RODO (tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.). 

 
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez Organizatora – w szczególności do promowania i reklamowania 

zawodów sportowych oraz swojej własnej działalności związanej z uprawianiem sportu i krzewieniem kultury fizycznej. Upoważniam 
Organizatora do utrwalania oraz zwielokrotniania swojego wizerunku dostępnymi technikami. Zezwalam na rozpowszechnianie swojego 

wizerunku w dostępnych środkach przekazu, w tym na stronach internetowych. 

 

 

 

mailto:marymont@marymont.waw.pl

