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REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH  
Pn. ŚWIĘTO KARPIA 2018 

 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne  

  
1. Regulamin określa zasady, organizację i porządek Zawodów wędkarskich pn. „Święto Karpia 

2018” organizowanych w ramach Wojewódzkiego Święta Karpia oPolskiego zwanych dalej 
Zawodami. 
 

2. Organizatorem Zawodów jest Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”, Okręg 
Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu oraz Województwo Opolskie.  
 

3. Zawody organizowane są w porozumieniu z Kołem Polskiego Związku Wędkarskiego „Sokół” 
w Niemodlinie. 
 

4. Terminy i miejsce przeprowadzenia zawodów: 6 października 2018, godz. 7:00 – 13:30, Staw 
Zamkowy i rzeka Ścinawa Niemodlińska w Niemodlinie (teren w pobliżu  Zamku Książęcego w 
Niemodlinie). 

  
Rozdział II 

Warunki uczestnictwa 

  
1. Zawody adresowane są do osób dorosłych – mieszkańców gmin objętych działaniem 

Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”, tj. Tułowice, Niemodlin, Lewin Brzeski, 
Popielów, Świerczów, Pokój, Murów, Łubniany, Turawa, Zębowice, Ozimek oraz Lasowice 
Wielkie. 
 

2. Zawody mają charakter drużynowy. Każda drużyna składa się z trzech osób, w tym jednej 
kobiety i dwóch mężczyzn. Maksymalna liczba drużyn wynosi 12.  
 

3. Zgłoszenia chętnych drużyn do udziału w zawodach przyjmowane będą telefonicznie (nr 
660 523 334) do dnia 30 września 2018 r.  O udziale w zawodach decyduje kolejność 
zgłoszeń. Zgłoszenia będą miały charakter ustnej deklaracji i potwierdzone będą złożeniem 
podpisu na liście obecności bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów u przedstawiciela 
Koła PZW „Sokół” Niemodlin.  
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Rozdział III 
Przebieg zawodów 

  
1. Zawody przeprowadzane będą zgodnie z zasadami „Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb” 

opracowanymi przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego (Załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu). 
 

2. Miejsce przeprowadzenia zawodów Staw Zamkowy i rzeka Ścinawa Niemodlińska w 
Niemodlinie zostaną podzielone na 3 strefy (A,B,C). W każdej ze stref zostanie wylosowane 
stanowisko do łowienia dla jednego przedstawiciela danej drużyny.  

3. Zwycięża drużyna, która sumarycznie uzyskała najmniejszą liczbę punktów. Sumuje się punkty 
każdego z uczestników drużyny, który łowił ryby w danej strefie. Liczba przyznanych punktów 
dla danego członka drużyny równa jest miejscu, które zajął w danej strefie (za pierwsze 
miejsce 1 punkt, za drugie miejsce 2 punkty, itp.). O miejscu na liście w danej strefie decyduje 
łączna waga złowionych ryb. Pierwsze miejsce przyznawane jest osobie, która złowiła 
wagowo najwięcej ryb.  

W sytuacji uzyskania przez drużyny sumarycznie takiej samej liczby punktów, o kolejności na 
liście decyduje łączna waga złowionych ryb.  
 

4. Szczegółowy przebieg zawodów: 
7:00 Zbiórka zawodników(zapisy uczestników)                           
7:10 Oficjalne powitanie, odprawa przed zawodami, losowanie stanowisk i wejście na 
stanowiska  
8:25 Nęcenie.                                                                                           
9:30 Rozpoczęcie wędkowania. 
11:30  Zakończenie zawodów,  ważenie ryb 
12:30 Ogłoszenie wyników 
13:00 Poczęstunek  
13:30 Wręczenie nagród na Zamku w Niemodlinie podczas 8.Wojewódzkiego Święta Karpia 
oPolskiego.   

 
 
 

Rozdział IV 
Nagrody 

  
1. Komisja oceniająca wyłoni  trzy zwycięskie drużyny, które otrzymały najmniejszą liczbę punktów.  

2. Członkowie każdej z trzech zwycięskich drużyn otrzymają  nagrody rzeczowe. Nagroda za 

pierwsze miejsce ufundowana zostanie przez Województwo Opolskie. Źródłem finansowania 

nagród za zajęcie I miejsca jest Unia Europejska, Europejski Fundusz Morski i Rybacki  w ramach 

Pomocy technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Instytucja Zarządzająca 
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Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej. Zawody realizowane są w ramach Rocznego Planu Działań Informacyjno-

Promocyjnych PO RYBY 2014-2020 na rok 2018 sporządzonego dla Samorządu Województwa 

Opolskiego. 

 
Rozdział V 

        Ochrona danych osobowych 
 
1. Biorąc udział w Zawodach Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych 

przez Organizatorów - zgodnie z przepisem Art. 6 ust.1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (ogólnego rozporządzenie o 

ochronie danych) /Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1/ - w zakresie określonym niniejszym 

Regulaminem. 

 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników są Organizatorzy oraz Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych 

osobowych oraz administratorów danych znajduje się na wzorze listy obecności stanowiącej 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

3. Dane osobowe zbierane są na podstawie telefonicznych zgłoszeń oraz listy obecności 

wypełnianej przed przystąpieniem do zawodów.  

 

4. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych obejmuje: 

- imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz gminę zamieszkania uczestnika zawodów. 

 

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w 

niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu zorganizowania i przeprowadzenia Zawodów, 

opublikowania wyników Zawodów oraz przekazania zwycięzcy nagrody. Dane osobowe ww. 

osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o 

ochronie danych. 

 

6. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się dochowania wszelkiej staranności przy 

zbieraniu, przetwarzaniu oraz przechowywaniu danych osobowych uczestników Zawodów  

oraz przestrzegania zaleceń Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
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7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny ale niezbędny dla udziału w 
organizowanych Zawodach. Uczestnicy mają prawo żądania od Administratora Danych 
Osobowych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

 

8. Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie ich imienia i nazwiska w materiałach 
promocyjnych Organizatorów, w szczególności na stronach internetowych, portalach 
społecznościowych, a także zgadzają się na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego podczas 
Zawodów  i wręczania nagród, w tym na rozpowszechnianie ich wizerunku na stronach 
internetowych Organizatorów i partnerów Zawodów, portalach społecznościowych i w 
publikacjach Organizatorów i partnerów zawodów, w celu informowania o Zawodach. Zgoda, o 
której mowa powyżej jest udzielana nieodpłatnie i nie jest ograniczona terytorialnie ani 
czasowo. 
 

 
Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zawodów bez podania przyczyny. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany w powyższym Regulaminie. 
 

Załącznik nr 1: Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb – Zarząd Główny PZW. 

Załącznik nr 2: Wzór listy obecności zawierający klauzulę informacyjną dot. ochrony danych 

osobowych.            


