
…………………………                                                                                                                                                           ………….………..……….  

Pieczęć Koła/Okręg                                                                                                                                                        Miejscowość data  

REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH 

1. Zawody ………………………………….. w dyscyplinie ………………………….…… rozegrane zostaną w dniu 

………………………….. na akwenie/rzece ……………………………………. w miejscowości ………………………… na pdst. 

zezwolenia wydanego przez ZO PZW Tarnów.  

2. Organizatorem zawodów jest Koło PZW……………….……  

3. Zawody rozegrane zostaną w następujących kategoriach: ……………………………………………….…………………..  

4.Każdy uczestników zobowiązuje się do zachowania zgodnego z prawem podczas wskazanej imprezy 

wędkarskiej. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za uczestników zawodów oraz za sytuacje 

powstałe w wyniku nieodpowiedzialnych indywidualnych oraz zbiorowych zachowań każdego z nich. 

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia jak również nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe i 

zachowania zaistniałe w trakcie jak po imprezie, a powstałe w wyniku działań lub zaniechań uczestników 

imprezy. Uczestnik, który w sposób widoczny wskutek spożycia alkoholu, narkotyków bądź innych środków 

odurzających nie potrafi bezpiecznie posługiwać się sprzętem, bądź stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa 

własnego oraz innych uczestników zostaje wyłączony z zawodów oraz zdyskwalifikowany.  

5.Uczestnicy zawodów udzielają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele realizacji zawodów 

oraz publikacji wyników na tablicy oraz w serwisach internetowych. Przetwarzane dane osobowe to Imię i 

Nazwisko oraz wizerunek uczestnika w przypadku robienia zdjęć. Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie 

podanie ich może uniemożliwić udział w imprezie.  

6. Rywalizacja sportowa przebiegać będzie zgodnie z „Zasadami organizacji sportu wędkarskiego” z 

uwzględnieniem zapisów zawartych w: - Regulaminie sportowym danej dyscypliny, - Regulaminie Amatorskiego 

Połowu Ryb, - Ustawie o Rybactwie Śródlądowym, - Uchwałach ZO PZW Tarnów Ustalenia dodatkowe 

……………………………………………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….  

7. Zawody prowadzone będą przez zespół sędziowski składający się z …….. Sędziów.  

8. Sposób wyłonienia zwycięzców- liczba miejsc nagradzanych w poszczególnych kategoriach: - Seniorów –

miejsca od 1 do….  

- Kobiet –miejsca od 1 do….  

- Młodzież (U-25) –miejsca od 1 do….  

- Juniorzy (U-20) –miejsca od 1 do….  

- Kadetów (U-15) –miejsca od 1 do….  

- „Open” –miejsca od 1 do…. …………………………………………………………………………………………………………  

9.. Nagrodami w zawodach będą: 

………………………………………………………….........................…………………………………………………………………………  

(Puchary, Statuetki, Medale, Dyplomy) 

 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………  
(Nagrody rzeczowe) 

 

………………………………… 

(Zarząd Koła) 


