Uchwała nr 13/2020
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 05.03.2020 r.
w sprawie: zasad naboru uczestników młodzieżowego obozu wędkarskiego
Na podstawie § 47 pkt. 17 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r.
Zarząd Okręgu PZW w Katowicach
uchwala:
§1
Zatwierdza zasady naboru uczestników młodzieżowego obozu wędkarskiego stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza Wiceprezesowi ZO ds. Młodzieży.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§4
Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW nr 97 z dnia
25.01.2013 r.

Wiceprezes ZO ds. Młodzieży
Zbigniew Mośko

Prezes ZO
Mirosław Iwański

Załącznik do uchwały nr 13/2020
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 05.03.2020 r.

Zasady naboru uczestników obozu wędkarskiego
§1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Typowani z Rejonów 8 x1
Zwycięzca zawodów "Finał Młodych Talenty
Mistrz Okręgu w dyscyplinie spławikowej kadetów
Zwycięzca Olimpiady Okręgowej do lat 12
Zwycięzca Olimpiady Okręgowej do lat 14
Zwycięzca klasyfikacji GP Okręgu kategorii kadet
Zwycięzca zawodów z cyklu GP Komisji Młodzieżowej
oraz zawodów "Otwarcie Sezonu"

8 uczestników
1 uczestnik
1 uczestnik
1 uczestnik
1 uczestnik
1 uczestnik
1 zawodnik
14 uczestników

Razem:
§2

Warunkiem uczestnictwa jest:

samodzielność i posiadanie własnego podstawowego sprzętu wędkarskiego,

obowiązuje przedział wiekowy od 10 do 15 lat.
§3
Zasady finansowania:

finansowanie pobytu uczestników obozu wędkarskiego jest pokrywane z budżetu
Komisji ds. Młodzieży oraz częściowej odpłatności uczestników obozu,

Komisja ds. Młodzieży ustala wysokość częściowego kosztu pobytu oraz udziału
własnego uczestnika obozu. Dopuszcza się pokrycie odpłatności przez macierzyste koło
uczestnika obozu,

wcześniejsze opuszczenie zgrupowania z powodów nie zawinionych przez organizatora
spowoduje obciążenie kosztami wnoszącego opłatę za obóz.
§4
Uczestnik obozu jest zobowiązany w określonym terminie złożyć w siedzibie Zarządu
Okręgu PZW w Katowicach wymagane dokumenty (wypełniona karta kwalifikacyjna
uczestnika wypoczynku) oraz dokonać wpłaty częściowego kosztu pobytu.
§5
Upoważnia się Komisję ds. Młodzieżowy w uzasadnionych przypadkach do korekty naboru
uczestników obozu.

