
Informator dla Zarządów Kół i Opiekunów pracujących z dziećmi i młodzieżą 
w Kołach Okręgu PZW Katowice 2020 r  

 

1. Konkurs „Młodzieżowe Koło Roku”.  
 
Zarząd Koła po zapoznaniu się z regulaminem konkursu „Młodzieżowe Koło Roku” do końca kwietnia 
powinien zgłosić do Komisji d/s Młodzieży Okręgu K-ce  udział w konkursie. 
Zgłoszenie zgodnie z wzorem zamieszczonym w regulaminie powinno również zawierać :plan szkoleń, 
treningów, zawodów i imprez wędkarskich w kole -  podać daty i miejsce imprezy. 
Regulamin, oraz inne druki dostępne są na stronie internetowej OK K-ce zakładka – Komisja       
Młodzieżowa - http://www.katowice.pzw.org.pl/cms/11955/ankiety_druki_do_pobrania 
 

2. Zgłoszenie opiekunów pracujących z młodzieżą i ich ubezpieczenie. 
 
Zarząd Koła powinien zgłosić opiekunów zajmujących się pracą z młodzieżą w Kole do Komisji d/s 
Młodzieży w celu wystawienia   imiennego zaświadczenia uprawniającego do pracy z dziećmi i 
młodzieżą na terenie działania Okręgu PZW w Katowicach w 2020 r oraz dokonać zgłoszenia 
wyznaczonych członków opiekunów młodzieży do  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
związanej z pracą z dziećmi i młodzieżą w 2020 r. Opłatę w  połowie pokrywa Zarząd Koła, drugą część 
pokrywa Komisja ds. młodzieży. Pełna składka ubezpieczenia wynosi ok 36 zł ( zależy od ilości 
zgłoszonych opiekunów ).  
 
 

3. Kurs Instruktora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej   
  
Zarząd Koła może zgłosić kandydatów do udziału w kursie "Instruktora Szkolenia Młodzieży 
Wędkarskiej PZW" – kurs jest bezpłatny. Planowany termin kursu i egzaminu to 10 marzec 2020 r. 
godz. 17:00 w siedzibie Okręgu Katowice godz 17 00. 
Warunki uczestnictwa w kursie : 
 Ukończone 16 lat 
 Posiadanie karty wędkarskiej 
 Członkostwo w PZW 

 
     
4. Podsumowanie konkursu Młodzieżowe Koło Roku 2019 i konkursu plastycznego 
„Czysta woda, zdrowe ryby”  
 
 Uroczystość wręczenia pucharów i nagród dla przedstawicieli ośmiu pierwszych Kół konkursu 

     „Młodzieżowe Koło Roku 2019”, oraz laureatów konkursu plastycznego odbędzie się 01. 03. 2020 r 
     w siedzibie ZO PZW Katowice godz 10 00 
 

5. Sprawy związane z organizacją zawodów 
    Kategorie wiekowe : 
      - w spławiku  

-  kat.U15 „Kadet”    do 15 lat 
       -  kat.U20 „ Junior”   od 16-20 lat, 
       -  kat.U25 „ Młodzież”  od 21-25 lat 
      -  w dyscyplinie rzutowej  

- U14 „Kadet”    do 14 lat, 
- U18 „ Junior”  do 18 lat. 

 
     W drużynowych zawodach spławikowych kadetów w rejonach i okręgowym finale zawodów startują  



     drużyny 3 osobowe. W szczególnych przypadkach dopuszcza się udział drużyn niepełnych. 
      
     Protokoły z zawodów Międzynarodowego Dnia Dziecka i zawodów rejonowych organizator      
     zobowiązany  jest zamieścić na stronie internetowej koła w celu dostępu do informacji o uzyskanych   
     wynikach  przez innych  użytkowników  oraz komisję konkursu „Młodzieżowe Koło Roku”.  
     Należy również zamieścić zdjęcia i komentarz! 
 

6. Spotkanie i opiekunami pracującymi w kołach 
 
     Potkanie z opiekunami młodzieży Kół podczas którego omówione zostaną sprawy związane z : 

 Konkursem Młodzieżowe Koło Roku 
 Przygotowaniem dokumentacji do konkursu Młodzieżowe Koło Roku 
 Dokumentacją pracy szkółki 
 Kalendarza zawodów i udziału w nich reprezentantów kół 
 Innych wg potrzeb uczestników 

 
      Odbędzie się w siedzibie Okręgu. Termin zostanie podany w oddzielnym komunikacie. 
 

7.   Wszelkie sprawy dotyczące młodzieży wędkarskiej można konsultować z 
opiekunem ds młodzieży 
      w Rejonie. 
  
Wykaz opiekunów młodzieży w rejonach Okręgu PZW w Katowicach : 
 
Rejon I Kol: Jędryszczak Krzysztof tel - 502 264 303.     Rejon II Kol: Lech Bogdan tel – 501 695 232 
 
Rejon III Kol: Wojak Grzegorz tel – 504 371 188.          Rejon IV Kol: Stokfisz Andrzej – 697 698 297 
 
Rejon V Kol: Jara  Zbigniew tel: - 696 815 341.              Rejon VI Kol; Woźniok Jan – 665 317 165 
 
Rejon VII Kol: Frank Wojciech – 692 402 043.             Rejon VIII Kol: Tomanek Andrzej – 531 040 875 
 

8. Kalendarz imprez komisji ds. młodzieży w 2020 roku 
 
8 luty   zawody rzutowe kadet / junior    Mysłowice 
22 luty zawody  rzutowe kadet / junior     Ruda Śląska 
1 marzec   akademia – podsumowanie konkursu „Młodzieżowe koło roku 2019” 
10 marzec   szkolenie dla opiekunów młodzieży wędkarskiej pracujących w kołach  
26 kwiecień   I zawody spławikowe kadet / junior    Papierok 
16 maj   okręgowa olimpiada młodzieży wędkarskiej  Tarnowskie Góry  
24 maj   zawody rzutowe otwarcie sezonu + mistrzostwa okręg Siemianowice Śl. 
6-7 czerwiec   spławikowe mistrzostwa okręgu    Poręba 
21 czerwiec   finał zawodów młode talenty 
12 lipiec   zawody X szkółek      Tarnowskie Góry 
6 wrzesień   II zawody spławikowe kadet / junior    Poręba 
12 wrzesień   finał drużynowych zawodów kadetów   Sosina 
20 wrzesień   III zawody spławikowe kadet / junior   Dwory 
26 wrzesień   zawody opiekunów młodzieży i komisji ds. młodzieży 
3 październik   zawody rzutowe zakończenie sezonu   Ruda Śląska 
 
  
                                                                                          Komisja ds Młodzieży Okręgu PZW w Katowicach. 
  


