
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  
SPINNINGOWE  BRZEGOWE  MISTRZOSTWA OKRĘGU 

SENIORÓW  I  JUNIORÓW  -  ŚREM  2019  
 
Uprzejmie informujemy, że Koło PZW nr 127 Śrem-Miasto we współpracy z Okręgowym Kapitanatem Sportowym, organizuje 

pierwszą  Turę Spinningowych Brzegowych Mistrzostw Okręgu 2019 w kat. juniorów i seniorów.  
 

I TURA  Mistrzostw Okręgu  odbędzie się w dniu  4 maja 2019r. na rz. Warta w Śremie  
Miejsce zbiórki:  Parking pod Mostem D. Kęszyckiego w centrum Śremu (prawy brzeg rzeki, dojazd od ulic Stary Rynek  

lub ks. J. Popiełuszki) 

Godz. zbiórki:  6
00

 

Sędzia Główny:  Sylwester Wilczyński 

Sędzia Sekretarz:  Artur Grześkowiak 

 

RAMOWY PLAN ZAWODÓW 

6
00

   – Zbiórka uczestników 

6
00

 – 6
30

  – Potwierdzenie listy zgłoszeń 

6
30

 – 7
00

  – Otwarcie zawodów, losowanie sektorów,  

   Przypomnienie regulaminu, przygotowanie do zawodów 

7
00

  – Rozpoczęcie łowienia  

14
00

  – Koniec łowienia 

14
00

 – 14
30

  – Zdanie kart startowych do Komisji Sędziowskiej 

14
30

 – 15
30

 – Poczęstunek 

16
00

  – Ogłoszenie wyników, oficjalne zakończenie. 

 

OPŁATA STARTOWA 

Opłata startowa w I turze wynosi: 
60,00 zł   - od zawodnika, 

20,00 zł  - od trenera lub trenera/opiekuna zawodnika niepełnoletniego  

UWAGA:  z opłaty zwolnieni są juniorzy. 

Wpłaty za uczestnictwo należy dokonać na konto bankowe Okręgu PZW  w Poznaniu: nr  63 1090 1476 0000 0001 2314 4829 

z dopiskiem:  SBMO 2019 Śrem  

 

ZGŁOSZENIA 

W zawodach prawo startu mają wyłącznie zawodnicy zgłoszeni poprzez koła i kluby PZW Okręgu w Poznaniu. W kategorii juniorów 

ma prawo startu młodzież w wieku od 14 do 18 lat (przy dolnej granicy wieku decyduje rok urodzenia). Do zgłoszenia należy dołączyć 

pisemną zgodę opiekuna prawnego (wzór w załączeniu) oraz zapewnić obecność opiekuna w czasie trwania zawodów. 

Pisemne zgłoszenia zawodników wyłącznie na załączonej „Karcie Zgłoszenia” prosimy przesłać na adres korespondencyjny: Koło PZW 

nr 127 Śrem-Miasto, ul. Konstytucji 3 Maja 2/49,  63-100 Śrem, lub elektronicznie: kolo.127.srem@pzw.poznan.pl. Zgłoszeń 

pisemnych z jednoczesnym wniesieniem opłaty startowej, należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2019 r.  

 

WYCIĄG Z REGULAMINU ZAWODÓW: 

• Zawody rozgrywane będą zgodnie z Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu Wyczynowego w Dyscyplinie Spinningowej 

oraz Regulaminem zawodów w dyscyplinach wędkarskich, systemu wyłaniania kadry Okręgu w latach 2019 - 2020 oraz 

zasad rozgrywania Mistrzostw Okręgu PZW w Poznaniu (uchwała ZO PZW w Poznaniu nr 103/19 z 25.02.2019 r.). 

• Wprowadza się zakaz treningu na 10 dni przed terminem zawodów, pod rygorem dyskwalifikacji. Zakaz obowiązuje 

zawodników zgłoszonych do zawodów na odcinku od 288 do 296 km rzeki Warty - od dnia 24 kwietnia włącznie do czasu 

rozpoczęcia zawodów. 

• Każdy zawodnik ma obowiązek posiadać siatkę lub inny pojemnik do czasowego przechowywania ryb w dobrej kondycji do 

czasu przyjścia sędziego. 

Organizator zawodów wstępnie dopuszcza możliwość brodzenia do wysokości woderów. Ostateczną decyzję podejmie 0rganizator w 

porozumieniu z Sędzią Głównym w dniu zawodów.  

 

Telefony kontaktowe do organizatorów: 502 287 439, 502 287 472, 600 410 229  



 

KARTA ZGŁOSZENIA 
SPINNINGOWE BRZEGOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU PZW W POZNANIU 

I TURA - ŚREM, 04.05.2019 r. 

 

Nazwa Koła/Klubu PZW zgłaszającego zawodnika/ów do zawodów ……..……………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Lp. Z A W O D N I K 
Nazwisko i Imię 

Kategoria Trener/opiekun 
Nazwisko i Imię 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

Telefon Kontaktowy: …………………………………………………………………… 

 

Adres E-mail:  …………………………………………………………………… 

 

*Dane do Faktury: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

 

 

…………………………………………………………  

   /podpis i pieczątka zgłaszającego/ 

 
 

* Wypełnia się tylko w przypadku jeśli opłaty dokonuje zawodnik indywidualnie. 

Brak danych spowoduje wystawienie dokumentu księgowego na dane wpłacającego 

 



 

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAWODACH WĘDKARSKICH 

 

 

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………….,  

wyrażam zgodę na udział: 

syna/córki .......................................................................,  

data urodzenia ...............................,  

którego jestem rodzicem w zawodach wędkarskich pn. Spinningowe Brzegowe  

Mistrzostwa Okręgu Seniorów i Juniorów 2019 r.,  organizowanych przez Koło PZW 

nr 127 Śrem-Miasto we współpracy z Okręgowym Kapitanatem Sportowym przy 

Zarządzie Okręgu PZW w Poznaniu w dniu 4 maja 2019 r. na rzece Warcie w Śremie.   

 

Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zapewnienia 

opieki nad uczestnikiem nad wodą przez cały okres trwania zawodów tj.: od godz. 

6:00 - 16:30. 

 

 

data: ………………….. Podpis (czytelny) .................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zawodów: 
SPINNINGOWE  BRZEGOWE  MISTRZOSTWA  OKRĘGU  PZW  W  POZNANIU 

SENIORÓW  I  JUNIORÓW 

 

Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych (imienia, nazwiska, przynależności do PZW) na 

liście uczestników oraz zwycięzców zawodów organizowanych przez Polski Związek Wędkarski Okręg w 

Poznaniu (Koło PZW nr 127 Śrem-Miasto) pod nazwą: „Spinningowe Brzegowe Mistrzostwa Okręgu 2019 – I 

Tura Śrem 04.05.2019 r.”: 

TAK☐    NIE☐ 

Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku utrwalonego w trakcie zawodów organizowanych przez 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu (Koło PZW nr 127 Śrem-Miasto) pod nazwą: „Spinningowe 

Brzegowe Mistrzostwa Okręgu 2019 – I Tura Śrem 04.05.2019 r.” w formie fotografii oraz w formie 

materiału audiowizualnego w sieci Internet (strona internetowa PZW Okręg w Poznaniu, strona 

internetowa Koła PZW nr 127 Śrem-Miasto, konto PZW na portalu YouTube): 

TAK☐    NIE☐ 

Potwierdzam zapoznanie się z dokumentem „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uzyskanych  

w ramach zawodów pod nazwą: „Spinningowe Brzegowe Mistrzostwa Okręgu 2019 – I Tura Śrem 

04.05.2019 r.” 

 

 

………………………………………………………………….  

/data i czytelny podpis uczestnika/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uzyskanych w ramach „Spinningowych Brzegowych 

Mistrzostw Okręgu 2019 – I Tura, Śrem 04.05.2019 r.” 

 

Dane administratora 

Administratorem Państwa danych osobowych, tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, jest Polski Związek 
Wędkarski Okręg w Poznaniu, ul. Znanieckiego 9, 60-682 Poznań, adres e-mail: http://www.poznan.pzw.org.pl. 
 

Jakie dane osobowe zbieramy 

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa, celem wzięcia udziału w zawodach po nazwą: „Spinningowe Brzegowe Mistrzostwa Okręgu 2019 – I Tura 
Śrem 04.05.2019 r.” (dalej „mistrzostwach”), tj. imię, nazwisko oraz kategorię. Podanie tych danych jest dobrowolne, przy czym warunkuje możliwość udziału w 
zawodach. Przetwarzamy ponadto, po uzyskaniu stosownej zgody, Państwa dane osobowe w postaci wizerunku na fotografiach oraz materiałach filmowych. 
 
Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawa prawna przetwarzania 

Kategorie danych Cel przetwarzania Podstawa prawna 

 

 
- imię i nazwisko 

- przynależność do PZW 

 
 

- organizacja mistrzostw; 

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 10 ust. 1 

pkt 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 ze 

zm.) w zw. z § 7 pkt 11, 14, 15 Statutu 

Polskiego Związku Wędkarskiego, Warszawa 

2017 

 

- imię i nazwisko, 
- wizerunek utrwalony w formie 

fotografii oraz materiału 

audiowizualnego 

- publikacja listy uczestników oraz listy 

zwycięzców, a także wizerunku uczestników w 

sieci Internet (strona internetowa PZW Okręg w 

Poznaniu, strona internetowa Koła PZW nr 127 

Śrem-Miasto, konto PZW na portalu YouTube) 

 
 

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane przetwarzane będą przez okres 3 lat. 
 

 Państwa uprawnienia  

Przysługuje Państwu prawo: 
1. dostępu do danych i otrzymania ich kopii; 
2. sprostowania danych (w przypadku, gdy dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe); 
3. żądania usunięcia danych, w przypadku, gdy: 

- dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 
- zgoda na przetwarzanie danych zostanie wycofana, 
- zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania, 
- dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, 
- dane będą podlegać usunięciu w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa Unii lub prawa polskiego; 

4. ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku, gdy: 
- dane będą nieprawidłowe, na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 
- dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo zainteresowani ich usunięciem, 
- Administrator nie będzie potrzebował danych do celów przetwarzania, ale będą one Państwu potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń, 
- wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora nie przeważają 

nad podstawami sprzeciwu; 
5. przenoszenia danych, tj. żądania otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu, Państwa 

danych osobowych oraz prawie przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, a także prawie 
żądania od Administratora przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; 

6. niepodlegania procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym także profilowania, 
7. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, 
8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
9. w odniesieniu do ww. danych przetwarzanych w oparciu o uzyskaną od Państwa zgodę: cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonać można składając 
oświadczenie w tym zakresie do Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu, ul. Znanieckiego 9, 60-682 Poznań lub na adres e-mail: 
http://www.poznan.pzw.org.pl. 

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 

Podane przez Państwo dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 
 



RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) 


