
Regulamin spławikowych zawodów wędkarskich pt. „Dzień Dziecka z wędką” 

Zawody rozegrane będą na pomostach przy OKW „Marina” na jeziorze Pile w Bornem 

Sulinowie w dniu 28 maja 2022 roku. 

I. Ustalenia wstępne 

1. Organizatorem zawodów jest Koło PZW nr 92 oraz Miejska Biblioteka Publiczna w 

Bornem Sulinowie. 

2. Celem zawodów jest: 

a. integracja dzieci i młodzieży miasta Borne Sulinowo, 

b. promowanie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu, 

c. rozwijanie umiejętności manualnych i zręcznościowych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawa do: 

a. wprowadzania zmian w regulaminie zawodów, 

b. odstąpienia od organizowania zawodów bez podania przyczyny, 

c. nierozstrzygnięcia zawodów w przypadku zbyt małej ilości uczestników, 

d. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

II. Zasady zawodów 

1. Zawody przeznaczone są dla dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę Borne 

Sulinowo. 

2. Uczestnik do 12 roku życia zgłasza się wraz z opiekunem prawnym. 

3. Zawody przeprowadzone będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

a. I kategoria - dzieci do 11 roku życia, 

b. II kategoria - młodzież od 12 do 14 roku życia. 

4. Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę, 

spławik, obciążenie wyważające spławik umieszczone centrycznie na żyłce (łączny 

ciężar obciążenia nie może być większy od wyporności spławika) oraz jeden haczyk. 

Podstawowe obciążenie zestawu nie może spoczywać na dnie. Dopuszczalna długość 

wędki do 10mb. 

5. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku. Zawodnik może mieć na stanowisku 

dowolną ilość wędek do wymiany. 



6. W trakcie nęcenia zanętą lekką zawodnik nie ma obowiązku zachowania kontaktu z 

wędziskiem. 

7. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej 

konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym. 

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

zwierzęcych. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycone 

substancjami zapachowymi. Zabrania się używania przynęt sztucznych. 

9. Zawody trwają 2 godziny i obowiązują następujące sygnały: 

a. sygnał - nęcenie zanętą ciężką - 5 minut przed rozpoczęciem, 

b. sygnał - rozpoczęcie zawodów, 

c. sygnał - 5 minut przed zakończeniem zawodów, 

d. sygnał - koniec zawodów. 

10. Punktacja: za każdy gram złowionych ryb zawodnik otrzymuje 1 pkt. Zwycięża 

zawodnik mający największą ilość punktów. Przy ilości równej zwycięża zawodnik 

młodszy (data urodzenia), a gdyby daty były tej samej wartości następuje losowanie. 

11. W zawodach maksymalnie uczestniczyć może 16 zawodników. 

III. Program zawodów 

10:00 do 10:15 - zbiórka i potwierdzenie udziału, 

10:15 do 10:30 - odprawa techniczna, 

10:30 do 10:55 - rozprowadzenie na stanowiska i przygotowanie, 

11:00 do 13:00 - zawody, 

13:00 do 13:30 - praca komisji sędziowskiej, 

14:00 - ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i upominków. 

Po zakończeniu zawodów wspólne grillowanie. 

IV. Polityka prywatności 

1. Uczestnicy biorący udział w spławikowych zawodach wędkarskich akceptują 

regulamin i zobowiązują się do przestrzegania zasad w nim przedstawionych: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych 

zawartych w zgłoszeniu udziału w spławikowych zawodach wędkarskich pt. „Dzień 

Dziecka z wędką”, w celu przeprowadzenia spławikowych zawodów wędkarskich 

organizowanych przez Koło PZW nr 92 i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bornem 

Sulinowie. 



2. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i 

nazwisko). 

3. Warunkiem uczestnictwa w spławikowych zawodach wędkarskich jest podanie 

prawdziwych danych osobowych. 

4. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów spławikowych 

zawodów wędkarskich i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

5. W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 500 045 260, adres e-mail 

kafejka.mbp@gmail.com. 

6. Administratorem danych osobowych uczestników spławikowych zawodów 

wędkarskich jest Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie z siedzibą przy ul. 

Szpitalnej 1, 78-449 Borne Sulinowo. 

7. Dane uczestników spławikowych zawodów wędkarskich są zbierane na podstawie 

zgody opisanej w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowy z dn. 29.08.1997 

r. (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.) i będą przetwarzane zgodnie z zapisami tejże 

ustawy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla 

potrzeb rozstrzygnięcia spławikowych zawodów wędkarskich. Dane uczestników 

będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji spławikowych zawodów 

wędkarskich. Imię, nazwisko, wizerunek laureatów spławikowych zawodów 

wędkarskich będą upublicznione na stronach internetowych organizatora. Każdy z 

uczestników spławikowych zawodów wędkarskich ma prawo dostępu do treści 

swoich danych i ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia (chyba, że istnieje inna 

podstawa dla przetwarzania danych), ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia 

sprzeciwu. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 

przetwarzanie danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących uczestnika narusza przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych. 
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