
                                     
 

„Zawody kajakowe i wędkarskie jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze” współfinansowana ze środków Unii 

Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze”. 

Regulamin udziału w zawodach wędkarskich  

spławikowo-spinningowych 
Zawody wędkarskie organizowane są w ramach projektu "Zawody kajakowe i wędkarskie 

jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze" współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  

w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 

 

I. OGÓLNE INFORMACJE 

1. Organizatorem zawodów jest Powiat Piski - Starostwo Powiatowe w Piszu 

2. Cel główny: promowanie dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz 

morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację zawodów kajakowych  

i wędkarskich jako element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze 

3. Cel szczegółowy: 

 propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez łączenie sportowej rywalizacji 

z rekreacją i turystyką 

 promocja Powiatu Piskiego poprzez popularyzację rzeki Pisy jako miejsca 

sprzyjającego rekreacji 

 integracja i rozwój społeczności lokalnej 

 promocja obszaru LGD jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, rekreacji i 

spędzania czasu wolnego na powietrzu, w tym przede wszystkim atrakcyjnego 

miejsca na uprawianie wędkarstwa. 

 

II. INFORMACJE O ZAWODACH WĘDKARSKICH 

1. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI I PRZEBIEGU ZAWODÓW 

1.1. W zawodach może wziąć udział osoba pełnoletnia, która: 

 posiada kartę wędkarska 

 posiada aktualne zezwolenie na wędkowanie na jeziorze ROŚ 

 dysponuje łodzią zarejestrowaną jako łódź wędkarska 

1.2. Dopuszczalny jest start dwóch osób na jednej łodzi. 

1.3. W zawodach bierze udział 20 zawodników. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, 

kolejni zgłaszający będą wpisywani na listę rezerwowych. 

1.4. Zgłoszenia należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami. 

Dokumenty dostępne na stronie www.powiat.pisz.pl oraz w siedzibie Powiatowego 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu, al. Turystów 22, 12-200 Pisz,  

tel. 87 423-45-72. Zgłoszenia można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub przesyłając 

skan dokumentów na adres e-mail: bazamos@wp.pl.  Informacji nt. udziału w zawodach 

udziela pan Marek Jasiński, sędzia zawodów wędkarskich - tel. 509 486 949 

1.5. Udział w zawodach jest bezpłatny. 

http://www.powiat.pisz.pl/
mailto:bazamos@wp.pl
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1.6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność i oświadcza, ze jego stan zdrowia 

pozwala na udział w tej formie aktywności. 

 

2. ZASADY PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

2.1. Zawody odbędą się w dwóch turach: 

 I TURA: 05 września 2021r. (niedziela) zawody spławikowe, zbiórka o 5.30, rozpoczęcie 

o 6.00 

 II TURA: 11 września 2021r. (sobota) zawody spinningowe, zbiórka o 5.30, rozpoczęcie 

o 6.00 

Każda tura rozpocznie się o godz. 6.00 i potrwa ok. 4-6 godzin. Zbiórka o godz. 5.30 w siedzibie 

Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu (baza żeglarska), aleja Turystów 

22, 12-200 Pisz 

2.2. Zawody odbędą się na żywej rybie. 

2.3. Zawody spławikowe w zależności od warunków atmosferycznych odbędą się na jeziorze 

ROŚ w okolicach plaży miejskiej lub kanału Jeglińskiego. 

2.4. Zawody spinningowe będą się odbywały na jeziorze ROŚ od wylotu do tzw. "narciarza". 

2.5. Podczas I tury zawodów dozwolony jest połów 1 wędką uzbrojoną w przynętę naturalną. 

Dopuszcza się stosowanie zanęt. Podczas II tury dozwolony jest połów 1 wędką uzbrojoną w 

przynętę sztuczną 

3. KLASYFIKACJA W ZAWODACH (PRZYZNAWANIE PUNKTÓW) 

3.1. Do punktacji będzie liczona waga ryb o wymiarach od: 

 

I TURA- spławikowe II TURA - spinningowe 

PŁOĆ 18cm  OKOŃ 20cm 

KRĄP   18cm  SZCZUPAK 50cm 

LESZCZ 25cm  SANDACZ 50cm 

LIN 25cm  BOLEŃ 50cm 

- - SUM 80cm 

 

3.2. Punkty w każdej turze przyznaje się w taki sposób, że decyduje waga złowionych ryb, przy 

czym za największą przyznaje się 20 punktów, "0" punktów za brak złowionej ryby. 

3.3. W każdej turze przyznaje się punkty za określone miejsce. W przypadku równej liczby 

punktów o wyższym miejscu decyduje łączna waga złowionych w dwóch turach ryb. 

3.4. Do końcowej klasyfikacji nie zalicza się zawodników, którzy startowali tylko w jednej 

turze. 

3.5. Ogłoszenie wyników i uhonorowanie zwycięzców nastąpi podczas uroczystego 

podsumowania zawodów, 11 września, godz. 14.00 na plaży Hotelu ROŚ, 12-200 Pisz, al. 

Turystów 3. 

 

Serdecznie zapraszamy 

           ORGANIZATOR 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA  

na zawody wędkarskie w ramach projektu pn. "Zawody kajakowe i wędkarskie jako 

element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze" współfinansowanego ze środków 

Programu Operacyjnego RYBY 

 

Imię:   ………………………………………………………………………..………….. 

Nazwisko:  ……………………………………………………………………………………. 

Adres:    …………………………………………………………............................... 

……………………………………………………………………………………. 

Telefon/mail:   ……………………………………………………………………………………. 

Rok urodzenia:  …………….…………………………………………………………………….. 

 

Do formularza załączam kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem:  
1. Kartę wędkarską 
2. Aktualne zezwolenie na wędkowanie na jeziorze ROŚ 
3. Oświadczenie o dysponowaniu łodzią zarejestrowaną jako łódź wędkarska 

 

 

 

       

       

       

  …………………………………………….. 

                              Data i czytelny podpis 
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................................  
Miejscowość, data 

 

OŚWIADCZENIE  

Ja, niżej podpisana/podpisany ………..………………………………….………….…………………………….. 

oświadczam, że na zawodach wystartuję na własną odpowiedzialność i pozwala mi na to 

aktualny stan zdrowia 

 

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

                                   Data i czytelny podpis 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

................................  
Miejscowość, data 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

Ja, niżej podpisana/podpisany ……………………………………………..…………………………….……… 

oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem udziału w zawodach wędkarskich spławikowo-

spinningowych organizowanych w ramach projektu "Zawody kajakowe i wędkarskie jako 

element promocji obszaru LGD Mazurskie Morze" współfinansowane ze środków Programu 

Operacyjnego RYBY. 

 

 

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

                              Data i czytelny podpis 
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................................  
Miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE  

Ja, niżej podpisana/podpisany ………………………………………………….………………………..… na 

podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2021r., poz. 1062)  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, 

wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez publikację zdjęć oraz materiału 

wideo na stronach www, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich 

pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji na potrzeby realizacji i promocji 

zawodów wędkarskich organizowanych przez Powiat Piski – Starostwo Powiatowe w Piszu. 

Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały nie naruszają moich dóbr osobistych. 

Niniejsza zgoda:  

 nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne  

 dotyczy wszelkich zdjęć z moim udziałem wykonanych podczas działań związanych  

z realizacją zawodów  

 wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 

obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz 

nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.  

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących  

i przyszłych) względem Powiatu Piskiego – Starostwa Powiatowego w Piszu z tytułu 

wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu. 

 

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

                              Data i czytelny podpis 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

................................  
Miejscowość, data 

OŚWIADCZENIE  

Ja, niżej podpisana/y  …………………………………………….. oświadczam, ze dysponuję łodzią 
zarejestrowaną jako łódź wędkarska - nr ............................ 

 

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

                              Data i czytelny podpis 
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................................  
Miejscowość, data 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym 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 (RODO),  

poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:  

1. administratorem danych osobowych jest Województwo  Warmińsko-Mazurskie   

w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa  ul.  E.  Plater  1,  10-562  

Olsztyn (dalej: Administrator).  

2. Administrator  powołał  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  kontakt  jest  możliwy  pod  

adresem email: iod@warmia.mazury.pl.  

3. Celem  przetwarzania  danych  jest:  udział zawodach wędkarskich .  

4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

5. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie 

przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu przetwarzania.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

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

                              Data i czytelny podpis 

 

 

 

 


