
 

 

REGULAMIN 

 Zawodów Wędkarskich w miejscowości Komorzno w dniu 28.05.2016r. 
 

§1 Przepisy wstępne 

1. Organizatorami turnieju jest Urząd Miejski w Wołczynie, Stowarzyszenie Koło Gospodyń 

Wiejskich Odnowa Wsi Komorzno, Koło Miejsko-Gminne Polskiego Związku Wędkarskiego w 

Wołczynie. 

2.  Turniej ma na celu: 

- popularyzację aktywności ruchomej, 

 -promocję gminy, 

 -popularyzację dyscypliny sportowej – wędkarstwo. 

3. W turnieju udział mogą brać osoby w każdym wieku. 

4. Osoby niepełnoletnie wymagają pisemnej zgody pełnoprawnych rodziców na udział w 

turnieju. 

5. Udział w turnieju jest bezpłatny. 

6. Zapisy do turnieju będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Wołczynie pokój nr 31 i 

trwają do 20 maja 2016r. (liczba miejsc ograniczona) 

7. Turniej rozpoczyna się w dniu 28 maja 2016r.  o godz. 10:00 nad stawem w Komorznie 

(staw przy ulicy Tartacznej). 

8. Aby wziąć udział w turnieju każdy zawodnik musi wypełnić kartę zgłoszeniową (załącznik 

do regulaminu). 

  

§2 Przebieg turnieju 

1. Przebieg zawodów ustali sędzia główny zawodów. 

2. Sędzia główny omówi zawodnikom przed rozpoczęciem turnieju jego przebieg. 

3. Turniej odbywać się będzie wg ogólnych reguł dyscypliny zawodów spławikowych, o 

których dokładnie powiadomi zawodników sędzia główny zawodów. 

4. Sytuacje sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów. 

5. Przepisy zawodów ustala sędzia główny zawodów. 

6. Podczas turnieju zawodników obowiązuje pełna odpowiedzialność cywilna zawodników za 

swoje zachowanie. 

7. Na zawodach dozwolone jest łowienie tylko 1 wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku 

dowolną ilość wędek do wymiany. 

8. Każdy zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę do 



przechowywania złowionych ryb w stanie żywym. 

9. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego jak: podbierak, platforma itp., 

10. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych. 

Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi. 

 

 §3  Nagrody 

1. Organizatorzy przewidują nagrody za następujące miejsca: I miejsce, II miejsce, III miejsce, 

w formie nagród rzeczowych. 

  

§4 Przepisy końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku istotnych 

zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o zmianach w regulaminie. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania imprezy i zmianę w regulaminie bez 

podania przyczyny. 

3. Organizatorzy mogą wykorzystać dane zawodników do celów promocyjnych turnieju. 

4. Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatorów, organizatorzy nie ponoszą 

odpowiedzialności. 

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników 

turnieju bez opieki. 

6. Wszelkich informacji o turnieju można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki 

Gruntami Urzędu Miejskiego w Wołczynie, ul. Dworcowa 1, pokój 31. Tel. 77 418 8340 w. 214. 

7.  Każdy z zawodników przed rozpoczęciem turnieju musi zapoznać się z regulaminem, co 

jest warunkiem przystąpienia do turnieju. 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIOWA DO ZAWODÓW WĘDKARSKICH W MIESJCOWOŚCI 

KOMORZNO W DNIU 28.05.2016r. 
 

 

1. Dane osobowe: Imię i nazwisko: 

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

 

 Adres: ……………………………………………………………………………………… 

 

 PESEL: …………………………………………………………………………………… 

 

2. Dane kontaktowe: Adres(jeżeli inny niż powyżej) : 

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

 

 Email: …………………………………………………………………………………….. 

  

 

3. Przyjęcie warunków regulaminu OTWARTYCH ZAWODÓW SPŁAWIKOWYCH: 

 

 

 

 

Oświadczam, iż akceptuję postanowienia regulaminu turnieju OTWARTYCH ZAWODÓW 

SPŁAWIKOWYCH. Biorąc udział w turnieju wyrażam zgodę na 3 postanowienia zawarte w 

regulaminie OTWARTYCH ZAWODÓW SPŁAWIKOWYCH oraz wyrażam zgodę na 

wykorzystanie moich danych do celów promocyjnych turnieju przez organizatora. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Podpis zawodnika: 

  

 

                                                                         ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


