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Zielona Góra 15.09.2020 r.  
       

  
 Polski Związek Wędkarski 
 Okręg w Zielonej Górze 
 = wszyscy= 
 

Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze przy porozumieniu z Okręgowym 

Kapitanatem Sportowym  informuje, że na Stawie nr 3 w Ośrodku Zarybieniowym 

Nowiniec organizowane są  zawody: 

- 27 września 2020 r. – Zawody Prezesów Kół (ilość miejsc ograniczona 30 osób) 
- 17 października 2020 r. – Zawody Działaczy Zarządu Okręgu (ilość miejsc 

ograniczona 30 osób) 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Wyklucza się możliwość wzięcia udziału w obydwu organizowanych zawodach przez 

jedną osobę. Przy zgłoszeniu należy zaznaczyć, w których zawodach chce się 

wystartować. 

 

Zawody gruntowe na jedną wędkę zostaną rozegrane w jednej turze. 

- W zawodach Prezesów Kół – 27 września 2020 r. prawo startu mają: 

 Prezesi Kół Wędkarskich Okręgu PZW w Zielonej Górze lub w zastępstwie Członek 

Zarządu delegowany przez Prezesa Koła (udział bierze tylko jeden reprezentant 

danego koła) – start w zawodach Prezesów Kół - 27.09 wyklucza start w 

zawodach Działaczy ZO - 17.10.2020 r. 

- W zawodach Działaczy Zarządu Okręgu – 17 października 2020 r. prawo startu mają: 

 Działacze Zarządu Okręgu, którzy nie startowali w zawodach Prezesów Kół - 

27.09.2020  

 przewodniczący Rad Rejonów Okręgu PZW w Zielonej Górze 

 przewodniczący i członkowie władz i organów Okręgu PZW w Zielonej Górze 

 Rzecznicy Dyscyplinarni i Rzecznik Prasowy ZO PZW w Zielonej Górze 

 członkowie komisji problemowych ZO 

 pracownicy biura Zarządu Okręgu 

 zaproszeni goście 

OPŁATA ZA ŁOWISKO PŁATNA NA KONTO OKRĘGU DO DNIA: 
23.09.2020 r. (środa) – Zawody Prezesów Kół,   14.10.2020 r. (środa) – Zawody 
Działaczy ZO 

Tytuł przelewu: „Na zagospodarowanie i ochronę wód - 

zarybienie - Nowiniec – Nazwisko i imię / Koło” 
 10,00 zł OD OSOBY  
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Niezależnie od dokonanego przelewu, proszę zgłosić 
udział telefonicznie 68 453 73 33, 68 453 73 41 bądź 
mailowo na adres: sport@pzw.zgora.pl 
 

Wpłatę należy wpłacić na konto: 
PZW Okręg w Zielonej Górze ul. Głowackiego 9, 65 – 301 Zielona Góra,  
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr konta 96 1750 1149 0000 0000 0257 8212    

w tytule: „Na zagospodarowanie i ochronę wód - zarybienie 
Nowiniec – Nazwisko i imię / Koło” 
PROSZĘ O WYPISYWANIE PRZELEWU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI. 

 

Planowany program zawodów zostanie podany w kolejnym komunikacie 

i udostępniony na stronie internetowej okręgu. 
 

Organizator zapewnia ciasto i kawa rano oraz posiłek po zakończeniu 

wędkowania. 

ZASADY UDZIAŁU W ZAWODACH: 
1. Uczestnictwo w zawodach jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie  

i przetwarzanie danych osobowych w postaci nazwiska i imienia uczestnika, jak 

również na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika w relacjach, 

materiałach, zdjęciach i filmach z imprezy. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu 

zawodników. 

3. Jeżeli nie akceptujesz wytycznych z regulaminu i komunikatu, nie zgłaszaj się do 

udziału w zawodach. 

- W zależności od zabranego sprzętu oraz własnych potrzeb prosimy o przemyślenie 
sprawy zabrania wózków transportowych. 

- Wszyscy zawodnicy muszą posiadać maseczki oraz zachować odległość od siebie 
2m. Na łowisku jeżeli zawodnik od zawodnika oddalony jest na większą odległość od 
siebie można odstąpić od maseczki na czas wędkowania. 

- Na zawody należy przynieść wypełnione i podpisane oświadczenie z załącznika.  

- Bez wypełnionego oświadczenia zawodnik nie zostanie dopuszczony  
do zawodów mimo dokonania opłaty wpisowej. 

- Prosimy o ograniczenie przywitania się do machnięcia ręką lub do skinienia głową 
na odległość. 

- Do sekretariatu podczas zgłaszania obecności podchodzi jeden zawodnik 
z zachowaniem rygorów sanitarnych chyba, że organizator na miejscu postanowi 
inaczej. 
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- Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa osób towarzyszących, trenerów i itp. – 
prosimy o nie zabieranie takich osób 

Zachowajmy odległość między sobą jak tylko to będzie możliwe. 

W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z 
zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z zasadami wędkowania Okręgu Zielona 
Góra ujęte w regulaminie zawodów. Podczas zawodów obowiązywać będzie regulamin 
zawodów Karpiowe GPO oraz regulamin łowiska. 
Wszystkie ryby po zwarzeniu muszą wrócić do wody.      


