
 

Uchwała nr 24/2019 

Prezydium Zarządu Okręgu  PZW w Katowicach 

z dnia 21.02.2019 r. 

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu „Młodzieżowe Koło Roku 2019” 
 

 

Na podstawie § 48 w zw. z § 47 pkt 10 i 17 Statutu PZW z dn. 15.03.2017 r. 

 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach  

uchwala: 

 

§ 1 

 

1. Ogłasza konkurs „Młodzieżowe Koło Roku 2019”. 

2. Zatwierdza regulamin konkursu stanowiący załącznik niniejszej uchwały. 
3. Okres rozliczeniowy punktacji obejmuje okres od 01.11.2018 r. do 30.09.2019 r. 

4. Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane są do 30.04.2019 r. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały i nadzór nad przestrzeganiem regulaminu powierza Wiceprezesowi        

ds. młodzieży. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Wiceprezes ZO ds. Młodzieży                                              Prezes ZO    

 

                  Zbigniew Mośko                                                           Mirosław Iwański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

        Załącznik do uchwały nr 24/2019 

        Prezydium Zarządu Okręgu PZW   

w Katowicach z dnia 21.02.2019 r. 

 

Regulamin konkursu „Młodzieżowe Koło Roku” 
 
 Okręgowa Komisja ds. Młodzieży zaprasza wszystkie koła Okręgu PZW                              

w Katowicach do udziału w konkursie „Młodzieżowe Koło Roku”  

Konkurs trwa od 1 listopada do 30 września roku następnego  
Celem konkursu jest : 

 Zainteresowanie Kół PZW naszego okręgu do działalności z dziećmi i młodzieżą 

poprzez szkolenia pogłębiające wiedzę ekologiczną, wędkarską i sportową, 

 Organizacje zawodów sportowych, 

 Organizację aktywnego wypoczynku, 

 Promocję wędkarstwa w środowisku działania, 

 Promocję działalności organizacyjnej z młodzieżą z wykorzystaniem portalu 

pzw.org.pl. 

Koła przystępujące do współzawodnictwa powinny do końca kwietnia przesłać pisemne 

zgłoszenie udziału w konkursie (druk zgłoszenia załącznik nr 1). Do zgłoszenia należy 

dołączyć roczny program szkoleń zawierający miejsce, daty i godziny spotkań. O zmianach  

w programie działalności, koła mają obowiązek powiadomić niezwłocznie opiekuna rejonu               

i odnotować zdarzenie w protokole imprezy.  

 

Dla najlepszych kół przewiduje się nagrody : 

I miejsce 2 000,00 zł      

II miejsce 1 700,00 zł 

III miejsce 1 500,00 zł      

IV miejsce 1 200,00 zł       

V miejsce 1 000,00 zł 

VI miejsce    800,00 zł 

VII miejsce        500,00 zł 

VIII miejsce    500,00 zł 

 

  



 

REGULAMIN KONKURSU 

 

Aby zaliczyć udział Koła w konkursie należy spełnić n/w kryteria : 

 W kole działa szkółka wędkarska (za szkółkę wędkarską uważa się zajęcia nauki 

wędkarstwa dla dzieci i młodzieży, w zorganizowanej grupie prowadzone przez 

opiekuna młodzieży wędkarskiej, udokumentowane szkoleniami z datami, listą 

obecności z podpisami uczestników biorących udział w zajęciach oraz miejscem ich 

przeprowadzenia – minimum 5 zajęć),  

 W kole zostały przeprowadzone zawody z okazji Dnia Dziecka, a relacja z nich 

została opublikowana na stronie koła w domenie pzw.org.pl, 

 Przynajmniej jeden kadet koła wziął udział w zawodach rejonowych lub okręgowych. 

Wymagania konkursowe : 

1. Każdy rozpoczęty 1% udziału członków uczestników w kole.           30 pkt. 

 

2. Zorganizowanie zawodów zleconych przez Komisję ds. Młodzieży, drużynowych lub 

indywidualnych Mistrzostw Rejonu Kadetów oraz zawodów Młode Talenty.  

Należy dostarczyć protokół, listę startową z rocznikiem i podaniem numeru koła przy 

każdym uczestniku zawodów.                          30 pkt. 

 

3. Zorganizowanie w szkole lub środowisku działania, prelekcji lub pokazu o tematyce 

wędkarskiej.  

Należy dostarczyć wypełniony protokół stanowiący załącznik nr 2. Do konkursu 

będzie zaliczane do 5 prelekcji / pokazów.                                    20 pkt. 

 

4. Zorganizowanie w szkole lub środowisku działania, konkursu wiedzy ekologiczno-

wędkarskiej.  

Należy załączyć regulamin konkursu, listę uczestników potwierdzoną przez dyrektora 

placówki, w której konkurs zorganizowano. Do punktacji zaliczonych będzie                   

do 5 konkursów.                 30 pkt.

  

5. Zorganizowanie w kole zawodów o mistrzostwo koła w kategorii kadet w dyscyplinie 

spławikowej lub rzutowej.                                      10 pkt. / kadet 

 

6. Zorganizowanie w kole zawodów ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży do lat 16. 

Za każdego startującego zawodnika 3 pkt. (nie więcej niż 30 pkt. za zawody). 

Punkty przyznane w konkursie Młodzieżowe Koło Roku będą przyznane                     

za zorganizowanie maksymalnie 10 zawodów, nie ujętych w innych punktach 

regulaminu. 

 

7. Uczestnictwo kadetów w zawodach wędkarskich organizowanych w kole, w kategorii 

open. W protokole zawodów należy obowiązkowo wpisać rocznik kadeta.                      

Do konkursu zaliczanych będzie maksymalnie 10 startów. Nie więcej niż 30 punktów 

za zawody.                                                       3 pkt. / zawodnik 

 

8. Zorganizowanie wycieczki wędkarskiej. Przyznawane będą punkty tylko za jedną 

wycieczkę. Warunkiem zaliczenia zadania będzie relacja i zdjęcia z wycieczki 

umieszczone na stronie koła, w domenie pzw.org.pl.                       50 pkt. 

 



 

9. Zorganizowanie zawodów wędkarskich otwartych o mistrzostwo szkół, placówek itd. 

dla dzieci w wieku kadeta: 

a. gdy startują 2 szkoły                           30 pkt.  

b. gdy startują 3 szkoły                                      40 pkt. 

c. gdy startują 4 i więcej szkół               50 pkt. 

 

10. Uczestnictwo w Drużynowych Mistrzostwach Rejonu Kadetów, zawody zostają 

zaliczone, gdy udział w nich biorą co najmniej 3 koła:  

a. 10 pkt. za zawodnika 

b. 20 pkt. za I miejsce, gradacja co 2 pkt.  

 

11. Uczestnictwo w indywidualnych Mistrzostwach Rejonu Kadetów w dyscyplinach 

wędkarskich: 

a. 10 pkt. za zawodnika 

b. 20 pkt. za I miejsce w klasyfikacji generalnej, gradacja co 1 pkt. 

 

12. Uczestnictwo w indywidualnych zawodach rejonu – eliminacje do zawodów Młode 

Talenty: 

a. 10 pkt. za zawodnika 

b. 20 pkt. za I miejsce w klasyfikacji generalnej, gradacja co 1 pkt. 

 

13. Uczestnictwo w Mistrzostwach Okręgu we wszystkich dyscyplinach wędkarskich               

w kategorii Kadet: 

a. 10 pkt. za udział zawodnika w każdej turze zawodów 

b. 20 pkt. za I miejsce w klasyfikacji generalnej, gradacja co 1 pkt. 

 

14. Uczestnictwo w Drużynowym Finale Rejonów Kadetów.                       30 pkt. 

 

15. Uczestnictwo w zawodach okręgowych Finał Młode Talenty: 

a. 10 pkt. za zawodnika 

b. 20 pkt. za I miejsce w sektorze, gradacja co 2 pkt. 

 

16. Uczestnictwo w zawodach organizowanych przez Okręg dla kadetów: 

a. 10 pkt. za zawodnika 

b. 20 pkt. za I miejsce klasyfikacji generalnej, gradacja co 1 pkt. 

 

17. Uczestnictwo w Okręgowej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Wędkarskich:   

a. 10 pkt. za zawodnika 

b. 20 pkt. za I miejsce w klasyfikacji generalnej, gradacja co 1 pkt. 

 

18. Uczestnictwo w zawodach rangi międzynarodowej, krajowej i strefowej: 

a. 5 pkt. za udział zawodnika w każdej turze zawodów 

b. 10 pkt. za I miejsce klasyfikacji generalnej, gradacja co 1 pkt. 

Kompletne materiały należy przesłać na adres Zarządu Okręgu PZW w Katowicach                 

z dopiskiem Młodzieżowe Koło Roku – Komisja ds. Młodzieży w terminie                               

do 31 października danego roku. 



 

O przyznaniu punktów w konkursie decyduje powołana komisja działająca przy Komisji              

ds. Młodzieży przy ZO PZW w Katowicach na podstawie przysłanych i zweryfikowanych 

materiałów zawierających: 

 Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3, 

 Zestawienie punktacji stanowiącej załącznik nr 4, 

 Dokumentację pracy szkółki zawierającej daty, terminy i tematykę zajęć szkółki oraz 

listę obecności, 

 Kompletne protokoły ze wszystkich zaliczanych do konkursu zawodów                             

(z zaznaczeniem udziału reprezentantów koła), 

 Karty zorganizowanych prelekcji potwierdzone przez dyrekcję placówki, w której 

była zorganizowana, 

 Regulamin i listy uczestników konkursu wiedzy ekologiczno-wędkarskiej 

potwierdzonej przez dyrekcję placówki, w której była organizowana 

Kołom przysługuje prawo do odwołania się, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu 

na stronie internetowej Okręgu PZW w Katowicach.  

Zdobyte nagrody mogą zostać przeznaczone tylko na działalność z młodzieżą lub zakup 

sprzętu dla młodzieży. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu  

 

Koło PZW nr  ……..                                                     .................... dnia,……………….  

………………………...................… 
 

               Okręg PZW w Katowicach 

  Komisja ds. Młodzieży 
 

 

 

 Zarząd Koła PZW nr …………………….,  na swoim posiedzeniu w dniu ……………   

podjął uchwałę o zgłoszeniu szkółki wędkarskiej działającej w naszym kole do konkursu 

Młodzieżowe Koło Roku …………... r. 

 W załączeniu przekazujemy plan pracy szkółki. 

 Osobą odpowiedzialna za pracę z młodzieżą w kole jest kol. ……………………….                     

tel. ……………………………... 

 

 

 

.................................................    

         podpis Prezesa Koła 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                        Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu  

 

(pieczątka szkoły)                                                                                     

 

Koło PZW nr  ……..                                                              .................... dnia, ……………….  

………………………...................… 
 

 

 

Protokół  

z przeprowadzonej prelekcji lub pokazu 
     

    Prelekcje / pokaz przeprowadzono w .……………………...................……………………….............. 

    ……………………………………………………………………………........……………………………….. 

 

Temat  .....................…...................…………………………………………………………...............................   

............……………………………………………………………………………………………………………..     

 

   Ilość uczestników biorąca udział: …........….. data …..............………godz. od …....…… do …..…..….. 

 

Uwagi……………………………………………………………………………………........................…….…...     

……………………………………………………………………………………..……………………...................          

……………………………………………………………………………………………………………............…

…………………………………………………………………………………………………………...……….....   

 

      

 

 

             ………………………………                                            ……………..………………………… 

                 ( podpis prowadzącego)                                                   (pieczątka/podpis dyrektora placówki)  
 

 

 

 

 

Załącznik nr  3 do Regulaminu konkursu  

 

Koło PZW nr  ……..                                                     .................... dnia,……………….  

………………………...................… 
 

               Okręg PZW w Katowicach 

  Komisja ds. Młodzieży 
 

 

 

 Zarząd Koła PZW nr informuje, że zrealizował zadania kwalifikujące do zaliczenia konkursu 

Młodzieżowe Koło Roku tj.: 

 w kole działa szkółka wędkarska, 

 w kole zostały przeprowadzone zawody z okazji Dnia Dziecka, a relacja z nich została 

opublikowana na stronie koła w domenie pzw.org.pl, 

 przynajmniej jeden kadet koła wziął udział w zawodach rejonowych lub okręgowych. 

 

Dokumentacja w załączeniu 

 

.................................................    

         podpis Prezesa Koła 



 

Załącznik nr  4 do Regulaminu konkursu 

 

 

Raport – podsumowanie konkursu 

 

(wypełnia osoba odpowiedzialna za pracę z młodzieżą w Kole PZW) 

LP Zadanie załącznik 
Suma 

punktów 

1 Każdy rozpoczęty 1% udziału członków uczestników w kole. X wypełnia komisja 

2 

Zorganizowanie zawodów zleconych przez Komisje ds. Młodzieży,  drużynowych 

lub indywidualnych Mistrzostw Rejonu Kadetów oraz zawodów Młode Talenty. 

Należy dostarczyć protokół, listę startową z rocznikiem i podaniem numeru koła 

przy każdym uczestniku zawodów. 

Zał.  

  

3 

Zorganizowanie w szkole lub środowisku działania, prelekcji lub pokazu                 

o tematyce wędkarskiej. Należy dostarczyć wypełniony protokół stanowiący 

załącznik numer 2. Do konkursu będzie zaliczane 5 prelekcji / pokazów. 

Zał. 
  

4 

Zorganizowanie szkole lub środowisku działania, konkursu wiedzy ekologiczno-

wędkarskiej. Należy załączyć regulamin konkursu, listę uczestników 

potwierdzoną przez dyrektora placówki, w której konkurs zorganizowano.                

Do punktacji zaliczonych będzie do 5 konkursów. 

Zał. 

  

5 
Zorganizowanie s kole zawodów o mistrzostwo koła w kategorii kadet                         

w dyscyplinie spławikowej lub rzutowej. 
Zał. 

 

6 

Zorganizowanie w kole zawodów ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży do lat 

16. Za każdego startującego zawodnika 3 pkt. (nie więcej niż 30 pkt. za zawody ). 

Punkty przyznane do konkursu Młodzieżowe Koło Roku będą przyznane            

za zorganizowanie maksymalnie 10 zawodów, nie ujętych w innych punktach 

regulaminu. 

Zał. 

  

7 

Uczestnictwo kadetów w zawodach wędkarskich organizowanych w kole,           

w kategorii open. W protokole zawodów należy obowiązkowo wpisać rocznik 

kadeta. Do konkursu zaliczanych będzie maksymalnie 10 startów. 

Zał. 
  

8 

Zorganizowanie wycieczki wędkarskiej. Przyznawane będą punkty tylko za jedną 

wycieczkę. Warunkiem zaliczenia zadania będzie relacja i zdjęcia z wycieczki 

umieszczone na stronie koła, w domenie pzw.org.pl. 
Zał. 

  

9 
Zorganizowanie zawodów wędkarskich otwartych o mistrzostwo szkół, placówek 

itd. dla dzieci w wieku kadeta. 
Zał. 

  

10 Uczestnictwo w Drużynowych Mistrzostwach Rejonu Kadetów. Zał.   

11 

 

Uczestnictwo w indywidualnych Mistrzostwach Rejonu Kadetów w dyscyplinach 

wędkarskich. 
Zał. 

  

12 
Uczestnictwo w indywidualnych zawodach rejonu – eliminacje do zawodów 

Młode Talenty. 
Zał. 

  

13 
Uczestnictwo w Mistrzostwach Okręgu we wszystkich dyscyplinach wędkarskich 

w kategorii Kadet. 
Zał. 

  

14 Uczestnictwo w Drużynowym Finale Rejonów Kadetów. Zał.   

15 Uczestnictwo w zawodach okręgowych Finał Młode Talenty. Zał.   

16 Uczestnictwo w zawodach organizowanych przez Okręg dla kadetów. Zał.   

17 Uczestnictwo w Okręgowej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Wędkarskich. Zał.   

18  Uczestnictwo w zawodach rangi międzynarodowej, krajowej i strefowej.  Zał.   

 
Imię, nazwisko i podpis osoby przedstawiającej dokumentację :  

Razem 
  

 


