
IX KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ IMPREZĘ WĘDKARSKĄ  DLA DZIECI I 

MŁODZIEŻY, ZORGANIZOWANĄ W ROKU 2014  

W JEDNOSTKACH TERENOWYCH PZW 

Cel konkursu: Celem konkursu jest prezentacja przykładów najciekawszych imprez, 

skierowanych do możliwie najszerszego grona młodych odbiorców zainteresowanych 

wędkarstwem, a także  nagrodzenie ich organizatorów. 

Założenia ogólne: 

1. Aplikujący w formie elektronicznej (na płycie CD) przekazują w nieprzekraczalnym

terminie do 31 marca 2015r. możliwie kompletną informację nt. przeprowadzonej imprezy,

zawierającą:

- pełną nazwę imprezy,

- opis imprezy (max 2 str.),

- liczbę oraz listę startujących wraz z jej zasięgiem terytorialnym,

- dokumentację fotograficzną ew. filmową i foniczną (max. 50 zdjęć w dużej

rozdzielczości), a także ew. skany artykułów prasowych opisujących imprezę,

- protokoły wręczenia ew. nagród i upominków,

- finansowe zestawienie kosztów imprezy oraz źródeł jej finansowania,

- osoby znaczące, uczestniczące w imprezie,

- inne ważne informacje,

- nazwę i dane teleadresowe jednostki organizującej imprezę,

- nazwisko i imię oraz dane teleadresowe głównego organizatora imprezy,

- zgodę na wykorzystanie przez PZW materiałów zawartych w prezentacji do celów

promocyjnych oraz statutowych.

Informacje w prezentacji winne być usystematyzowane wg kolejności przedstawionej

powyżej.

2. Informację (prezentację) należy przygotować w formacie PDF i przesłać na adres:  Biuro

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego, 00 – 831 Warszawa, ul. Twarda 42,

Zespół Sportu i Młodzieży. W związku z indywidualnym ocenianiem każdej informacji

przez członków komisji konkursowej, która liczyć będzie do 10 osób, prosi się o przesłanie

10 kopii informacji zgłaszanej do konkursu!

3. Przewiduje się nagrodzenie finansowe organizatorów trzech najlepszych imprez oraz

przyznanie wyróżnień o podobnym charakterze dla kolejnych trzech. Przyznane

i przekazane nagrody finansowe dla organizatorów najlepszych imprez, będą mogły być 

wykorzystane tylko i wyłącznie na udokumentowaną organizację działalności wędkarskiej 

w środowisku dzieci i młodzieży. 

4. Ustalenia komisji konkursowej są ostateczne i od jej decyzji odwołania nie przysługują.

5. Wszelkich informacji dot. Konkursu udzielają:

- kol. Wiesław Miś – Przewodniczący Rady ds. Młodzieży ZG PZW

- kol. Dariusz Dziemianowicz – Przewodniczący Komisji ds. Mediów i Promocji ZG PZW.


