REGULAMIN
V OPOLSKIEGO PRZEGLĄDU MUSZTRY KLAS
MUNDUROWYCH
organizowanego przez:
Opolskiego Kuratora Oświaty
oraz
Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte
w Kędzierzynie-Koźlu

I.

Postanowienia ogólne

1) Celem V Opolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych, zwanego dalej Przeglądem, jest
popularyzacja klas mundurowych, jako oferty edukacyjnej szkół, integracja młodzieży, prezentacja
poziomu wyszkolenia młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
2) Przegląd kierowany jest do uczniów i uczennic klas mundurowych opolskich
szkół
ponadgimnazjalnych.
3) Przegląd jest formą rywalizacji zespołów w zakresie musztry zespołowej zgodnej z regulaminem
musztry Sił Zbrojnych RP, piosenki marszowej oraz programu dowolnego.
4) Uczestnicy walczą o puchary i nagrody rzeczowe.

II.

Przebieg i organizacja przeglądu

1) Organizatorem Przeglądu jest Opolski Kurator Oświaty oraz Dyrektor Zespołu Szkół Żeglugi
Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu.
2) Główna komisja sędziowska składa się z przedstawicieli reprezentujących:
 Opolskiego Kuratora Oświaty
– 1 osoba,
 Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego
– 1 osoba,
 Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu
– 1 osoba,
 Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
– 1 osoba,
 Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu
– 1 osoba,
 Komendę Wojewódzką Policji w Opolu
– 1 osoba.
3) Przegląd odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 na Placu Wolności 13 w Kędzierzynie-Koźlu
(przed siedzibą Starostwa Powiatowego w K-Koźlu).
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4) Koordynatorem Wojewódzkim Przeglądu Musztry jest:
Robert Socha
Samodzielne stanowisko ds. obronnych
w Kuratorium Oświaty w Opolu
tel. 530 933 632
e-mail: rsocha@kuratorium.opole.pl
5) Przegląd przeprowadza się w konkurencjach określonych w punkcie IV stosując punktację określoną
w punkcie V.
6) Prezentacje odbędą się na placu musztry o wymiarach 30 m x 20 m (podłoże z kostki brukowej).
7) Po otwarciu przeglądu zespoły przystąpią do prezentacji programów obowiązkowych w wylosowanej
kolejności, z zachowaniem czasu przygotowawczego przed programem.
8) Po zakończeniu prezentacji programów obowiązkowych nastąpi prezentacja programów dowolnych
w kolejności jak w programie obowiązkowym.
9) Zadaniem komisji sędziowskiej będzie ocena poziomu wykonania przez zespoły programu
obowiązkowego oraz autorskiego układu i wykonania programu dowolnego wraz z piosenką
marszową.
10) Po zakończeniu prezentacji komisja sędziowska udaje się na naradę. Godzina zakończenia Przeglądu
i ogłoszenia wyników jest uzależniona od ilości zgłoszonych zespołów.
11) Wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu konkurencji i obliczeniu wyników przez komisję
sędziowską.

III.

Warunki uczestnictwa w Przeglądzie

1) Każdy zgłoszony zespół winien posiadać podręczną apteczkę pierwszej pomocy.
2) Od uczestników wymaga się posiadania:
 dokumentów tożsamości /legitymacja szkolna,
 zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w zawodach (załącznik nr 2),
 ubiorów dostosowanych do charakteru służby: wojska, policji, straży granicznej, służby
więziennej, straży pożarnej zgodnych z wymogami przepisów resortowych.
3) Szkoła może wystawić jedną reprezentację.
4) Reprezentacja szkoły składa się z 13-uczniów i opiekuna. Zespół może składać się tak z dziewcząt jak
i chłopców w dowolnej proporcji.
5) Zespołem dowodzić może tylko uczeń wchodzący w skład zespołu. W programie obowiązkowym
komendy wydaje uczeń-dowódca.
6) Podkłady muzyczne przygotowane dla potrzeb prezentacji należy dostarczyć do komisji sędziowskiej
na typowych nośnikach dźwięku (typ audio), z których można odtworzyć nagranie na typowych
odtwarzaczach dźwięku. Nośniki z podkładem muzycznym należy umieścić w opisanych kopertach
(nazwa szkoły z dopiskiem V Opolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych).

IV.

Konkurencje

1) „PROGRAM OBOWIĄZKOWY” – konkurencja polega na wykonaniu przez zespół zestawu zadań
obejmującego umiejętności z zakresu regulaminu musztry Sił Zbrojnych RP (załącznik nr 5) – bez
broni i w zakresie plutonu. Zestaw otrzymuje opiekun zespołu przed startem. Na przygotowanie się do
występu zespół ma 5 minut. Komendy wydaje dowódca zespołu. Ocenie podlega jakość wykonania
i wydawania komend.
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2) „PROGRAM DOWOLNY” – konkurencja polega na wykonaniu przez zespół dowolnego pokazu
musztry paradnej trwającego do 10 min. Kolejność startu identyczna jak w programie obowiązkowym.
Komendy podaje dowódca zespołu. Ocenie podlega ogólne wrażenie artystyczne.
3) „KONKURS PIOSENKI MARSZOWEJ” - konkurencja polega na przemarszu drużyny z miejsca
ustawienia, przez plac, ze śpiewem do ponownego ustawienia drużyny w miejscu pierwotnego
ustawienia (w miejsce wymarszu). Ocenie podlega atrakcyjność wykonywanej piosenki marszowej
wraz z przemarszem.

V.
1)
2)
3)

Punktacja
Punkty przyznaje jury. Sędzia może przyznać od 1 do 10 pkt. za każdą konkurencję.
Pierwsze miejsce zajmuje zespół, który uzyskał największą liczbę punktów za rozegrane konkurencje.
W przypadku otrzymania takiej samej ilości punktów przez zespoły, o zwycięstwie decyduje ilość
punktów za program dowolny.

VI.
1)
2)

3)
4)
5)
6)

Szkołę biorącą udział w Przeglądzie należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca
2019 r. do Kuratorium Oświaty, ul. Piastowska 14, 45-081 Opole (liczy się data wpływu do siedziby).
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę szkoły, imienną listę uczestników oraz imię, nazwisko, nr
telefonu i adres e-mail opiekuna (zał. nr 1), pisemne zgody rodziców lub prawnych opiekunów na
wzięcie udziału w zawodach (zał. nr 2), pisemne zgody uczestników pełnoletnich (zał. nr 3) oraz
pisemne zgody opiekunów (zał. nr 4).
Rejestracja uczestników: 12 kwietnia 2019 r. w godz. 8.00 – 9.30 w Punkcie Informacyjnym
Przeglądu w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu.
Uroczysta zbiórka zespołów odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 na placu musztry przed
siedzibą Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.
Dowódcy drużyn podczas rejestracji zespołów dokonują losowania zestawu zadań.
Wyniki Przeglądu zostaną opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu oraz
Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu.

VII.
1)
2)
3)
4)

Terminarz

Nagrody i wyróżnienia

Uczestnicy Przeglądu oceniani będą przez komisję sędziowską powołaną przez organizatora.
Wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu konkurencji, obliczeniu wyników i wypełnieniu protokołu
końcowego przez komisję sędziowską.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w przeglądzie otrzymają puchary i dyplomy ufundowane przez
Opolskiego Kuratora Oświaty.
Zwycięska drużyna będzie reprezentowała województwo opolskie na VII Ogólnopolskim Przeglądzie
Musztry Klas Mundurowych. Wyjazd na zawody centralne jest dobrowolny i na koszt własny.

VIII. Postanowienia końcowe
1) Rywalizacja przebiega w przyjaznej atmosferze (fair play), zgromadzeni kibice dopingują wszystkie
zespoły.
2) Organizatorzy Przeglądu nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów
i szkód w mieniu powstałych podczas trwania imprezy.
3) Za dyscyplinę zespołu oraz szkody wyrządzone przez członka zespołu odpowiada jego opiekun.
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4) Organizatorzy Przeglądu zobowiązani są do zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa,
a w szczególności opieki medycznej podczas trwania imprezy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5) Uczestników i opiekunów obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz postanowienia
organizatorów, a także sędziów.
6) W przypadku naruszenia powyższych postanowień, organizator ma prawo zdyskwalifikowania
zespołu.
7) Wszelkie protesty zostaną rozpatrzone podczas trwania Przeglądu. Należy je składać niezwłocznie po
zakończeniu konkurencji Sędziemu Głównemu zawodów. Rozpatrzenie protestu przez Sędziego
Głównego zawodów jest ostateczne. Protesty wniesione w terminie późniejszym nie będą
rozpatrywane.
8) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przeglądu. Informacja o ewentualnych
zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora.
9) Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatora oraz Składu
Sędziowskiego Przeglądu.
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Zał. nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
V OPOLSKI PRZEGLĄD MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH
KĘDZIERZYN-KOŹLE 2019
Nazwa szkoły

..............................................................................................................................

Tel./fax./e-mail

..............................................................................................................................

Adres szkoły

..............................................................................................................................

Lp.

Imię i nazwisko uczestnika

Data urodzenia

Nr legitymacji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opiekun:

...........................................................

Telefon:

...........................................................

…………………………………………………
pieczęć i podpis dyrektora szkoły
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Zał. nr 2
.......................................
(imię i nazwisko ucznia)
.......................................
(imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego)

Wyrażam
zgodę
/
nie
wyrażam
zgody
na
udział
mojego
dziecka
………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) w przeglądzie na zasadach
określonych w regulaminie V Opolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych.

…………………………….……………………
(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka objętych
zgłoszeniem do udziału w przeglądzie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia przeglądu.
……………………….…………………………
(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka
w związku z udziałem w przeglądzie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)
…………………………………………….……
(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), w dalszej części określono RODO.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Kuratorium Oświaty
w Opolu z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-081, NIP: 754-11-56-220, REGON 006473277, nr
telefonu 77 452 41 76. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty
tradycyjnej na adres ul. Piastowska 14, 45-081 Opole lub pocztą elektroniczną na adres
kontakt@kuratorium.opole.pl.
2. W Kuratorium Oświaty w Opolu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – Pani Magdalena Bonich,
z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Piastowska 14,
45-081 Opole lub pocztą elektroniczną na adres iod@kuratorium.opole.pl.
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3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z zorganizowaniem
i przeprowadzeniem V Opolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych na podstawie art. 6 ust. 1
pkt c i a RODO.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami
danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na
podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie się odbywać.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej
celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO),
 prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
 prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO),
 prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),
 prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
 prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO)
8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1
lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w dowolnym
momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan
uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia
sprawy w Kuratorium Oświaty w Opolu tj. jest warunkiem uczestnictwa w organizowanym przez
Opolskiego Kuratora Oświaty V Opolskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
12. Pani/Pana
dane
osobowe
z metodami i procedurami
w pkt 3 i 8 powyżej.

są
przetwarzane
elektronicznie
i
związanymi z celami przetwarzania,

ręcznie,
zgodnie
o którym mowa

…………………………….

…………………………………………

miejscowość i data

czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna
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Zał. nr 3

...............................................................
(imię i nazwisko ucznia)

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na udział w przeglądzie na zasadach określonych w regulaminie
V Opolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych.
……………………………………
(data i czytelny podpis ucznia )

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych objętych zgłoszeniem
do udziału w przeglądzie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia przeglądu.
……………………………………
(data i czytelny podpis ucznia )

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku
z udziałem w przeglądzie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)
……………………………………
(data i czytelny podpis ucznia )
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), w dalszej części określono RODO.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Kuratorium Oświaty
w Opolu z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-081, NIP: 754-11-56-220, REGON 006473277, nr
telefonu 77 452 41 76. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty
tradycyjnej na adres ul. Piastowska 14, 45-081 Opole lub pocztą elektroniczną na adres
kontakt@kuratorium.opole.pl.
2. W Kuratorium Oświaty w Opolu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – Pani Magdalena Bonich,
z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Piastowska 14,
45-081 Opole lub pocztą elektroniczną na adres iod@kuratorium.opole.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z zorganizowaniem
i przeprowadzeniem V Opolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych na podstawie art. 6 ust. 1
pkt c i a RODO.
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4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami
danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych
na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie się odbywać.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej
celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO),
 prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
 prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO),
 prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),
 prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
 prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO)
8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1
lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w dowolnym
momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan
uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia
sprawy w Kuratorium Oświaty w Opolu tj. jest warunkiem uczestnictwa w organizowanym przez
Opolskiego Kuratora Oświaty V Opolskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
12. Pani/Pana
dane
osobowe
z metodami i procedurami
w pkt 3 i 8 powyżej.

…………………………….
miejscowość i data

są
przetwarzane
elektronicznie
i
związanymi z celami przetwarzania,

ręcznie,
zgodnie
o którym mowa

…………………………………………
czytelny podpis ucznia

9

Zał. nr 4

....................................................
(imię i nazwisko opiekuna)

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko,
nazwa szkoły/placówki, numer telefonu) w związku z przygotowaniem uczniów do V Opolskiego
Przeglądu Musztry Klas Mundurowych objętych zgłoszeniem do udziału w przeglądzie na potrzeby
niezbędne do przeprowadzenia przeglądu.

……………………………………
(data i czytelny podpis opiekuna)

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na publikację moich danych osobowych (w zakresie imienia
i nazwiska, nazwy szkoły) oraz uzyskanych wyników uczniów w przeglądzie (uzyskanego
miejsca/wyróżnienia) przez organizatora przeglądu, tj. Kuratorium Oświaty w Opolu.

……………………………………
(data i czytelny podpis opiekuna)
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z
udziałem w przeglądzie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)
……………………………………
(data i czytelny podpis opiekuna)
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w dalszej części określono RODO.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Kuratorium Oświaty
w Opolu z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-081, NIP: 754-11-56-220, REGON 006473277, nr
telefonu 77 452 41 76. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty
tradycyjnej na adres ul. Piastowska 14, 45-081 Opole lub pocztą elektroniczną na adres
kontakt@kuratorium.opole.pl.
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2. W Kuratorium Oświaty w Opolu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – Pani Magdalena Bonich,
z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Piastowska 14,
45-081 Opole lub pocztą elektroniczną na adres iod@kuratorium.opole.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z zorganizowaniem
i przeprowadzeniem V Opolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych na podstawie art. 6 ust. 1
pkt c i a RODO.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami
danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych
na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie się odbywać.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej
celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO),
 prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO),
 prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO),
 prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO),
 prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
 prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO)
8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1
lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w dowolnym
momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan
uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia
sprawy w Kuratorium Oświaty w Opolu tj. jest warunkiem uczestnictwa w organizowanym przez
Opolskiego Kuratora Oświaty V Opolskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
12. Pani/Pana
dane
osobowe
z metodami i procedurami
w pkt 3 i 8 powyżej.

…………………………….
miejscowość i data

są
przetwarzane
elektronicznie
i
związanymi z celami przetwarzania,

ręcznie,
zgodnie
o którym mowa

…………………………………………
czytelny podpis opiekuna
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Zał. nr 5

Przykładowe zadania w programie obowiązkowym
V Opolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych
Kędzierzyn-Koźle 2019

1. Zwroty w miejscu
2. Marsz i zatrzymanie
3. Zmiany Szyku
- z dwuszeregu w szereg
- z szeregu w kolumnę dwójkową
- z szeregu w kolumnę trójkową
- z dwuszeregu w kolumnę czwórkową
- z kolumny czwórkowej w dwuszereg
4. Występowanie z szyku/ z dwuszeregu, pierwszy i drugi szereg/

UWAGA!
Powyższy zestaw zadań stanowi jedynie przykład. O tym, które z nich będą prezentowane przez zespoły
podczas Przeglądu zadecyduje losowanie.
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