Regulamin Otwartych Zawodów Wędkarskich w wędkarstwie spinningowym
realizowanego w ramach pikniku integracyjnego
„Wędkuj z nami” Popowo 2020.
Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020
Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER”
Poddziałanie 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”
1. Cel Zawodów
- popularyzacja wędkarstwa spinningowego.
2. Organizator
- Powiat Wyszkowski
- Gmina Somianka
- Zarząd Koła Nr 88 Wyszków
3. Termin i Miejsce
- 5.09.2021r. Popowo Kościelne – rzeka Bug
Zbiórka i zapisy – godz. 5:00 – przystań przy Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w
Popowie Kościelnym, 07-203 Somianka
Start zawodów – 6:00 – rzeka Bug
Podsumowanie zawodów i wręczenie nagród: 11:30 – Powiatowe Centrum Promocji
Rybołówstwa, Popowo Kościelne 47, 07-203 Somianka
4. Zapisy na zawody
Uczestnicy zainteresowani na zawody proszeni są o przesyłanie do dnia 3.09.2021 zgłoszeń
na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu na adres
promocja@powiat-wyszkowski.pl lub dokonać pisemnego zgłoszenia w dniu zawodów.
5. Sposób Rozegrania Zawodów
- zawody zostaną rozegrane w jednej 5-o godzinnej turze, zgodnie z wytycznymi Polskiego
Związku Wędkarskiego

Junior 16-18 lat – 5 zawodników
- dojazd na zawody własnym środkiem transportu.
6. Program Zawodów
- 5.00 zbiórka zawodników w Popowie nad rzeką Bug przy ośrodku MSW
- 5.15 zapoznanie z regulaminem zawodów.
- 5.30 wyjście na łowisko.
- 6.00 rozpoczęcie zawodów.
- 11.00 zakończenie zawodów.
- 11.15 ostateczne zgłoszenie się do komisji sędziowskiej.
- od 11.30 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i podsumowanie - Powiatowe Centrum
Promocji Rybołówstwa, Popowo Kościelne 47, 07-203 Somianka
7. Warunki udziału w zawodach
- w zawodach mogą wziąć udział osoby powyżej 16 roku życia,
- uczestników obowiązuje posiadanie aktualnej karty wędkarskiej,
- warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wypełnienie i podpisanie formularza
zgłoszeniowego i oświadczenia oraz wpisanie się na listę obecności na zawodach. W imieniu
uczestników niepełnoletnich formularz i oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny.
Wzory dokumentów dostępne są na stronie www.powiat-wyszkowski.pl lub w dniu zawodów
u organizatora,
- zawodnik ma obowiązek posiadania siatki wędkarskiej,
- uczestnik zawodów ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu.
8. Nagrody
Organizatorzy za udział w otwartych zawodach przewidują nagrody w postaci profesjonalnych
wędek,
krzesełek
wędkarskich,
albumów
o
tematyce
związanej
z rybołówstwem, kubków z nadrukami, toreb sportowych, pucharów.
Nagrody
- Senior - za 1,2,3 miejsce puchary i nagrody.
- Junior - za 1,2,3 miejsce puchary i nagrody.
- nagroda za największą rybę.

- nagrody losowane.

9. Postanowienia końcowe
- w sprawach spornych decyduje sędzia główny,
- zawody odbywają się zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Wędkarskiego,
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania Turnieju. 8.
Uczestnik turnieju lub jego opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla potrzeb realizacji Turnieju oraz zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 9. W kwestiach
niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny.

Załącznik

Formularz zgłoszeniowy do Otwartych Zawodów Wędkarskich w wędkarstwie
spinningowym realizowanego w ramach pikniku integracyjnego
„Wędkuj z nami” Popowo 2020, które odbędą się w dniu 5.09.2021 r.
Imię i nazwisko
uczestnika
Miejsce zamieszkania
Numer telefonu
Numer karty
wędkarskiej

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Otwartych Zawodów Wędkarskich
w wędkarstwie spinningowym realizowanego w ramach pikniku integracyjnego
„Wędkuj z nami! Popowo 2020” i w pełni akceptuję wszystkie jego postanowienia.

………………………………………………………………..
Data, podpis uczestnika
lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku uczestników niepełnoletnich

__________________________________________________________________________
Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER”
Poddziałanie 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”.

