
Uchwała nr 65/2022 

Zarządu Okręgu w Katowicach  

z dnia 23.06.2022 

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu konkursu sportowego 

 

Na podstawie § 47 pkt 10 i pkt 16 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. 

 

Zarząd Okręgu PZW w Katowicach  

uchwala: 

 

§ 1 

Zatwierdza regulamin konkursu sportowego „Zawody wędkarskie  ………” zgodnie z załącznikiem do 

niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr 29/2011 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dn. 28.06.2011 r. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza Okręgowemu Kapitanatowi Sportowemu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 5 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą Prezydium ZG PZW nr 97 z dnia 

25.01.2013 r. 

 

 

 

Wiceprezes ZO ds. sportu                Prezes ZO 

 

               Grzegorz Kosin            Mirosław Winiarski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik do uchwały nr 65/2022 

Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

 z dnia 23.06.2022 r. 

 

Regulamin konkursu sportowego „zawody wędkarskie ........." 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Zawody wędkarskie …..", zwanego dalej 

regulaminem konkursu, jest Okręgowy Kapitanat Sportowy Okręgu PZW             

w Katowicach. • 

2. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi Zasadami 

Organizacji Sportu Wędkarskiego (ZOSW) w poszczególnych dyscyplinach.  

3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formę i przebieg konkursu. 
 

§ 2 

Czas trwania konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu …. o godz. ….  i kończy w dniu…..                        

o godz   …….. 
 

§ 3 

Cele i zadania konkursu 

1. Integracja środowiska wędkarskiego. 

2. Upowszechnianie wędkarstwa sportowego. 

3. Promowanie zdrowego trybu życia. 

4. Kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego. 

 

§ 4 

Zasady przyjmowania zgłoszeń uczestników konkursu 

1. W konkursie mogą brać udział …………… 

2. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres . .. . ..., bądź                

w formie pisemnej w dniu zawodów. 

3. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko uczestnika, nazwę 

reprezentowanego stowarzyszenia lub sponsora, datę urodzenia, kategorię 

wiekową, nr telefonu kontaktowego. 

4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu i zgodą na publikację i wykorzystanie wizerunku za pomocą 

środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. 
 

§ 5 

Zasady przyznawania nagród 

1. Klasyfikacja końcowa w konkursie zostanie ustalona zgodnie z zapisami 

ZOSW. 

2. W konkursie, dla zwycięzców, zostaną przyznane nagrody honorowe 

(puchary, medale, dyplomy) oraz nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości 

…...„ zł. 

3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu zakończenia konkursu na uroczystym ogłoszeniu 

wyników. 



4. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie wskazanym przez organizatora, 

pozostanie ona własnością organizatora. 
 
 

§ 6 

Nagrody w konkursie 

1. W konkursie mogą być przyznane nagrody finansowe, rzeczowe, puchary i medale 

oraz dyplomy uczestnictwa. 

2. Ilość nagród nie może przekroczyć 70% liczby uczestników. 

3. Ustalenie wartości i ilości nagród należy do organizatora . 
 

§ 7 

Udostępnienie  regulaminu 

1. Pełna treść regulaminu jest dostępna w siedzibie organizatora oraz na stronach 

internetowych  ... . . . 

 

§ 8 
Ochrona danych osobowych 

1. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w zakresie komunikacji  

z uczestnikami  oraz wydania nagród zwycięzcom w tym również poprzez publikację 

wyników konkursu w środkach masowego przekazu  i na stronach internetowych 

organizatora. 

2. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą uczestnika na 

przetwarzanie danych osobowych jak w § 8 pkt 1 regulaminu. 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników 

konkursu. 

2. Zdobywcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 

nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (rzeczowego, finansowego). 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez 

laureata konkursu nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za 

wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca 

gwarancji (sprzedawca). 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w regulaminie, o czym musi 

poinformować uczestników zawodów przed procesem zapisu, a informacja o zmianach 

będzie zamieszczana na stronach internetowych organizatora. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy PZW i prawa 

polskiego. 

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym regulaminem lub konkursem 

będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby organizatora. 

7. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec dla organizacji zawodów w Kołach. 

8. Przepisy organizacji zawodów mistrzowskich określone są w ZOSW dla poszczególnych 

dyscyplin. 

 

 

 

 

 


