
REGULAMIN 
IV GMINNYCH ZAWODÓW WĘDKARSKICH 

SPŁAWIKOWYCH O PUCHAR WÓJTA GMINY WYRY  
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

a) ORGANIZATORZY ZAWODÓW: Dom Kultury w Gostyni we współpracy z Kołem PZW nr 113 
Kobiór. 

b) PATRONAT HONOROWY: WÓJT GMINY WYRY. 
 
II. CEL ZAWODÓW: 
Celem imprezy jest popularyzacja i upowszechnienie wędkarstwa wśród Mieszkańców Gminy Wyry 
oraz integracja miłośników wędkarstwa. 
 
III. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW: 

a) Zawody odbędą się dnia 27 czerwca 2021 r. (niedziela)  na łowisku specjalnym 
„KORZENIEC’’ w Kobiórze. 

b) Zbiórka przed rozpoczęciem zawodów o godzinie 7:30, otwarcie zawodów ok. godzinie 8:00.   
c) Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania imprezy z przyczyn 

od niego niezależnych. 
d) Uczestnicy dojeżdżają na miejsce zawodów na własny koszt. 

 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

a) Uczestnikami zawodów mogą być mieszkańcy Gminy Wyry, którzy do dnia 21 czerwca 2021 
roku zgłosili swój udział – formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.dkgostyn.pl lub 
osobiście w Domu Kultury (z podaniem imienia, nazwiska, wieku, adresu oraz numer pesel i 
otrzymali zwrotne potwierdzenie odbioru zgłoszenia).  

b) Wszyscy uczestnicy zawodów startują na własne ryzyko i odpowiedzialność. Zaleca się 
ubezpieczenie NW we własnym zakresie. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za skutki 
ewentualnych nieszczęśliwych wypadków podczas zawodów, ani też nie biorą 
odpowiedzialności za utracone bądź zniszczone wartościowe rzeczy (w tym sprzęt wędkarski). 

c) Uczestnikami mogą być osoby nie posiadające karty wędkarskiej. 
d) Osoby niepełnoletnie powinny się znajdować pod opieką rodziców bądź pełnoletnich 

opiekunów. 
e) Obowiązkiem zawodnika jest przestrzeganie regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie 

uzasadnia jego nieprzestrzegania.  
f) Zawodnicy mają obowiązek przestrzegać zarządzeń służb porządkowych.  
g) Kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów, wyników końcowych rozstrzyga sędzia główny 

zawodów. 
h) Dopuszcza się łowienie tylko na jedną wędkę na spławik. 
i) Obowiązkowo każdy uczestnik posiada siatkę do przechowywania złowionych ryb oraz 

maseczkę do zasłaniania ust i nosa! 
 
V. ZGŁOSZENIA I OPŁATY ZAWODNIKÓW: 

a) Lista zawodników ustalona zostanie przez BIURO ZAWODÓW według kolejności zgłoszeń 
dokonanych w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 21 czerwca 2021 roku poprzez formularz 
zgłoszeniowy na stronie www.dkgostyn.pl. Dopuszczalna liczba uczestników  - 30 osób. 

b) Koszty organizacyjne pokrywa organizator (Dom Kultury w Gostyni). 
c) Weryfikacja zgłoszeń oraz losowanie stanowisk odbędzie się w oznaczonym BIURZE 

ZAWODÓW ok. godz. 8.00. 
d) Każdy z uczestników w momencie przesłania zgłoszenia do uczestnictwa 

w zawodach poświadcza fakt zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu zawodów. 
Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażenie, zgody na przetwarzanie danych 
osobowych i wykorzystanie wizerunku dla potrzeb organizacji zawodów (podanie danych jest 
dobrowolne, jednakże niepodanie danych spowoduje niemożność uczestnictwa w imprezie). 
Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy zawodników osoby, która nie będzie 
spełniała warunków uczestnictwa, określonych w niniejszym regulaminie. 

 
 
 

http://www.dkgostyn.pl/sport
http://www.dkgostyn.pl/


 
VI. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW:  
 
Program zawodów: 
1.   7:30 - zbiórka i zapisy na listę startową 
2.   8.00 - uroczyste powitanie i losowanie stanowisk 
3.   8.15 - nęcenie zanętą 
4.   8.30 - rozpoczęcie łowienia 
5. 12.00 - zakończenie zawodów, posiłek oraz uroczyste wręczenie nagród, pucharów, dyplomów. 
 
VII. PODZIAŁ NA DWIE GRUPY: 

I – młodzież do 18 roku życia  
/osoby do lat 16 pod opieką pełnoletniego opiekuna, który składa stosowne oświadczenie - do pobrania 
ze strony www.dkgostyn.pl/ 

II – dorośli  
 
VIII. NAGRODY: 
Dla zawodników, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca w każdej z kategorii przewidziane są PUCHARY.  
W zależności od posiadanych środków Dom Kultury może przyznać również nagrody rzeczowe. 
 
IX. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz dokonywanie w nim zmian przysługuje 
organizatorom zawodów.  
Informacji w sprawie zawodów udziela Janusz Ćmiel (tel. 500 266 732 – Dom Kultury w Gostyni) oraz 
Sebastian Kuźnik (501 081 090) 

 

Organizator: Dom Kultury  
 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych/ oraz danych osobowych Dziecka jest Dom Kultury  
z siedzibą przy ul. Pszczyńskiej 366, 43 – 176 Gostyń. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem email 
sekretariat@dkgostyn.pl lub pod nr telefonu 32 218-70-00. Możliwy jest też kontakt bezpośredni: 
iod@dkgostyn.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Dziecka przetwarzane będą w celu uczestnictwa  
w imprezie: IV GMINNYCH ZAWODÓW WĘDKARSKICH SPŁAWIKOWYCH O PUCHAR WÓJTA 
GMINY WYRY, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny 
do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 
usunięcia, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje 
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie 
zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla celów ochrony danych 
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana bądź dziecka narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 
spowoduje niemożność uczestnictwa w imprezie: IV GMINNYCH ZAWODÓW WĘDKARSKICH 
SPŁAWIKOWYCH O PUCHAR WÓJTA GMINY WYRY. 


