
 
            

 
Uchwała nr 17/2010 

Zarządu Okręgu  PZW w Katowicach 
z dnia 13.02.2010r. 

 
w sprawie: zasad naboru uczestników obozu wędkarskiego. 

 
 
 

Na podstawie § 46 pkt 17  Statutu  PZW z dn. 19.10.2007r. 
  Zarząd Okręgu PZW w Katowicach  

uchwala: 
 
 

§1 
 
 
Zatwierdza się zasady naboru uczestników obozu wędkarskiego  w brzmieniu  stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Komisji ds. Młodzieży. 

 
§3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 

Wiceprezes ds. młodzieży                 Prezes ZO 
 

    Zbigniew Mośko                     Mirosław  Iwański 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                             Załącznik do uchwały ZO  
                                                                                                             Nr 17/2010 z dn. 13.02.2010r.    
 
                    

Zasady   naboru   uczestników  obozu wędkarskiego. 
 
1.   Typowani  z  rejonów.        8  x  2               16   uczestników 
                    
2.   Laureaci  konkursu  Młodzieżowe  Koło  Roku  2009     6  x  1                6    uczestników     
                   / po  jednym  z  kół  od  1  do  6  miejsca/  
  
3.   Mistrz  Okręgu w dyscyplinie spławikowej kadetów.                               1    uczestnik 
 
4.   Zwycięzca  zawodów  „Finał Młode  Talenty”                                         1    uczestnik 
 
 Warunkiem  uczestnictwa  jest  : 
                    -   samodzielność  i  posiadanie  własnego  podstawowego  sprzętu  wędkarskiego 
                    -   udokumentowany  ,  co  najmniej  dwukrotny  udział  w  zawodach  i  imprezach 
                        na  szczeblu  Rejonu  lub  Okręgu 
                    -   obowiązuje  przedział  wiekowy    12  do  14  lat  
 
5.   Finaliści „GRAND PRIX”  okręgu w kat. Kadetów dyscyplina spławikowa  6   uczestników         
                     W  tej  grupie  dopuszcza  się  udział  dzieci  do  15  lat                           
                        
Razem :             30  uczestników 
6.     Goście  zagraniczni  : 
         Planowane  jest  zaproszenie  dwóch,   5  osobowych  grup   dzieci   w  wieku  12 do  15 lat 
               Razem    10  uczestników. 
  Łączna  liczba  uczestników   40  osób .             
 7.   Kadra  opiekuńczo-wychowawcza :                                                  
                                                  -  kierownik   obozu                           1 
                                                  -  wychowawcy  / 1 kobieta/            3 
                                                  -  pielęgniarka                                     1 
                                                  -  opiekunowie  grup  gości              2 - 4 
                                                  -  tłumacz                                             1                                  
                                          Łącznie  8  do  10  osób  
Razem  z  opiekunami   przewiduje  się   liczbę  do  50   uczestników  obozu. 
Upoważnia się Komisję Młodzieżową w uzasadnionych przypadkach do korekty naboru 
uczestników obozu. 
 
8.  Zasady  finansowania. 
 a.  Finansowanie pobytu uczestników obozu wędkarskiego jest pokrywane z budżetu 
 Komisji  Młodzieżowej Zarządu Okręgu oraz częściowej odpłatności uczestników obozu.   
             b.  Komisja młodzieżowa ustala wysokość częściowego kosztu pobytu, udziału własnego 
uczestnika obozu. Dopuszcza się pokrycie odpłatności przez macierzyste koło uczestnika obozu.    
             c.  Wcześniejsze opuszczenie zgrupowania z powodów nie zawinionych przez organizatora 
spowoduje obciążenie kosztami pobytu macierzyste koło danego uczestnika obozu poprzez dział 
księgowości. 
9. Uczestnik obozu jest zobowiązany w określonym terminie złożyć w siedzibie Zarządu Okręgu 
wymagane 
    dokumenty (karta kwalifikacyjna uczestnika zgrupowania wędkarskiego), oraz dokonać wpłaty 
    częściowego kosztu pobytu.   


