
REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH dla dzieci i młodzieży 
29 sierpnia 2021 r. 

 
1. Organizatorem zawodów jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie oraz Koło PZW nr 188 

Błotnica. Kierownictwo zawodów z ramienia: 
- Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie – Łukasz Wojciechowski, 
- Koła PZW Błotnica  - Walenty Stachowski. 

2. Zawody wędkarskie odbędą się w dniu 29 sierpnia 2021 r., nad stawem w Przemęcie, przy ul. Stawnej. 
3. Zgłoszenie należy dokonywać telefonicznie pod nr tel. 65 619 34 85 lub osobiście w biurze Gminnego 

Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie, ul. Jagiellońska 16, do dnia 26 sierpnia 2021 r., godz. 15:00. 
4. Liczba uczestników w zawodach jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia. 
5. Zbiórka i rejestracja zawodników odbędzie się o godz. 8:00 w dniu zawodów przy stawie na ul. Stawnej. 
6. W zawodzie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 8 do 15 lat włącznie, za zgodą rodziców 

lub prawnych opiekunów. 
7. W zawodach prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna. 
8. Uczestnicy na zawody przyjeżdżają wraz z opiekunami. 
9. Zawodnicy startują na wylosowanych stanowiskach pod opieką i w towarzystwie osoby dorosłej, która 

odpowiada za ich bezpieczeństwo. 
10. Zawody będą rozgrywane w jednej turze. Przewidywany czas trwania zawodów to ok. 3 godziny. 

Dopuszcza się skrócenie czasu trwania zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia 
niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

11. Zawodnicy łowią na jedną wędkę. 
12. Zawodnicy muszą posiadać odpowiednią siatkę do przechowywania ryb w stanie żywym. 
13. W czasie zawodów nie obowiązują limity ilościowe, ani wymiary ochronne ryb. 
14. Czas rozpoczęcia i zakończenia łowienia ryb będzie sygnalizowany sygnałem dźwiękowym. 
15. Po zakończeniu zawodów i zważeniu ryb przez komisję sędziowską, ryby będą wypuszczone  

do łowiska. 
16. Każdy zawodnik po zakończeniu łowienia, pozostawia swoje stanowisko w stanie czystym (śmieci  

i odpadki zabiera ze sobą). 
17. Klasyfikacja będzie prowadzona indywidualnie, jedna dla wszystkich uczestników. Zwycięzcą zawodów 

zostanie zawodnik który wagowo złowił największą ilość ryb. 
18. Trzech najlepszych zawodników otrzyma puchary oraz nagrody indywidualne. 
19. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają nagrody indywidualne. 
20. Uczestnicy zawodów wędkarskich  mają obowiązek bezwzględnie stosowania się do poleceń 

organizatorów. 
21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a dotyczących rozgrywanych zawodów 

decyzje podejmuje organizator. 
22. Uczestnik zawodów wędkarskich ma prawo zrezygnować z udziału w zawodach w trakcie jego trwania. 

O rezygnacji z udziału w zawodach uczestnik jest zobowiązany powiadomić organizatorów. 
23. 23.W trakcie trwania zawodów zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających  

i psychotropowych. 
24. Udział w zawodach jest równoznaczny z deklaracją znajomości aktualnych przepisów sanitarnych 

związanych z SARS-CoV-2 i COVID -19 oraz deklaracja ich przestrzegania. 
25. Każdy uczestnik  zobowiązany jest bezwzględnie do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
26. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami RODO 

oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 
 
 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z zapisami ww. regulaminu i jego załącznikami. 

 

 

………….…………………………….…………..……………………………….. 
(data i podpis uczestnika wydarzenia) 



Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa  

w imprezach organizowanych przez  

Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Przemęcie 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH: 

 

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 

w Przemęcie ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt 

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Natalia Ratajewska kontakt:ochronadanychosobowych24@gmail.com 

3. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia 

Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury 

i Biblioteka w Przemęcie. 

4. Dane osobowe laureatów konkursów oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród 

w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród. 

5. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym 

jest: 

- umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, 

- umożliwienie przeprowadzenia konkursu, 

- opublikowanie informacji o laureatach, 

- archiwizację dokumentów. 

6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO. 

7. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

przez czas określony w tych przepisach. 

8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

- sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, 

w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

- ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa) 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania 

Konkursu. 

10. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób zautomatyzowany, w tym 

profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

………….………………….…………..………………… 
(podpis uczestnika wydarzenia) 

 

 

 

________________________________________ 
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO; 

[2] ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) 

[3] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.2.1994 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) 



Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa  

w imprezach organizowanych przez  

Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Przemęcie  

w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.  

 

 

Przemęt dn. ……………………………….….. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA 

 

 

Oświadczam, że ja niżej podpisany…………………………………..…………………………………………………… 

(nazwisko i imię uczestnika wydarzenia) 

 

nr telefonu.............................................................................................................................................................  

 

nie miałem/am i nie mam kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, 

otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie jest poddany izolacji, nie jest hospitalizowany i nie przejawia 

widocznych oznak choroby. 

 

Mój stan zdrowia jest dobry, nie przejawiam żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, 

alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe 

objawy. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne 

uczestnictwo w wydarzeniu organizowanym przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Przemęcie Gminnego 

Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 

 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone moje zdrowie tj.: 

 • mimo wprowadzonych w GCKIB w Przemęcie obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków 

ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19,  

• w przypadku wystąpienia zakażenia uczestnika imprezy instytucja zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy 

przebywający w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie zostają poddani 

kwarantannie, 

• w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u uczestnika wydarzenia, osoba ta zostanie natychmiast 

umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej, 

niezwłocznie zostaną powiadomione odpowiednie służby i inspekcje, 

• nie jestem/jestem (niewłaściwe skreślić) uczulony na wszelkie środki dezynfekujące. 

 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się na terenie GCKiB w Przemęcie nie będę wnosił skarg, zażaleń, 

pretensji do organu prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z 

obecnej sytuacji w kraju.  

 

 

 

………….………………….…………..………………… 
(podpis uczestnika wydarzenia) 


