
Uchwała nr 66/2023 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia 23.02.2023 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu rezerwacji na zawody wędkarskie   

łowiska specjalnego nr 554 Długi w Rajsku 

 

Na podstawie § 48 ust. 1 i 2 w związku z § 47 pkt 15 i 16 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. 

 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

uchwala: 

 

§ 1 

Zatwierdza regulamin rezerwacji na zawody wędkarskie łowiska specjalnego nr 554 Długi, 

położonego w Rajsku powiat Oświęcim przy ul. Przemysłowej, którego gospodarzem jest 

Koło PZW nr 121 Brzeszcze, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Koła PZW nr 121 Brzeszcze. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 4 

Uchwała przeznaczona do publikacji zgodnie z uchwałą nr 22/VI/2022 Zarządu Głównego 

Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 25.06.2022 r. 

 

 

 

 

          Wiceprezes ZO ds. sportu              Prezes ZO 

 

              Grzegorz Kosin        Mirosław Winiarski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik do uchwały nr 66/2023                                                                                                                                              

Prezydium Zarządu Okręgu PZW    

w Katowicach z dnia 23.02.2023 r. 

 

Regulamin  

rezerwacji łowiska specjalnego nr 554 Długi w Rajsku, na zawody wędkarskie 

 

1. Niniejszy regulamin dotyczy rezerwacji na zawody wędkarskie stawu Długi nr 554                      

o powierzchni 9,1 ha wchodzącego w skład Łowiska Specjalnego Rajsko, którego 

właścicielem jest Okręg PZW w Katowicach, a gospodarzem Koło PZW nr 121 

Brzeszcze. 

2. Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o kontakt z opiekunem zawodów nr tel. 

531 012 210 celem ustalenia dostępności terminów. 

3. Rezerwacja terminów odbywa się poprzez pocztę e-mail: pj1983@interia.pl lub 

telefonicznie 531 012 210 do opiekuna zawodów. 

W wiadomości muszą być podane następujące niezbędne informacje dotyczące 

rezerwacji: 

 pełna nazwa organizatora zawodów, 

 nazwa i data zawodów, 

 dyscyplina (metoda połowu), w jakiej zawody zostaną rozegrane, 

 przewidywana liczba startujących w zawodach, 

 imię, Nazwisko i nr tel. osoby do kontaktu, odpowiedzialnej za organizację zawodów. 

 dane do faktury (nie dotyczy kół będących jednostkami terenowymi Okręgu PZW                

w Katowicach). 

4. Rezerwacja jest skuteczna po spełnieniu warunków zapisu pkt. 3 oraz wpływu kaucji na 

konto bankowe. Kaucję należy wpłacać na nr konta 31 8446 1016 2002 0000 1038 0005 

5. Rezerwacja może odbywać się na rzecz i w kolejności: 

 Okręg PZW w Katowicach, 

 Koło nr 121 Brzeszcze, 

 Rejony i pozostałe Koła PZW, które są jednostkami terenowymi Okręgu PZW                 

w Katowicach, 

 inne jednostki PZW, 

 firmy i przedsiębiorstwa, 

 kluby sportowe, 

 osoby prywatne. 

6. O kolejności rezerwacji decyduje opiekun wody wg kolejności zgłoszeń. Zwrotna 

informacja e-mail lub sms jest potwierdzeniem rezerwacji. 

7. Terminy rezerwacji będą publikowane na stronie internetowej koła PZW Brzeszcze. 

8. Opłata za wynajęcie łowiska wynosi 30 zł za turę od zawodnika.  

9. Zawodnicy startujący w zawodach Grand Prix Okręgu oraz Mistrzostwa Okręgu, które są 

wpisane do Terminarza Okręgowych Imprez sportowych Okręgu PZW w Katowicach, 

oraz uczestnicy zawodów organizowanych przez Zarząd Koła PZW nr 121 Brzeszcze, na 

czas trwania tur zawodów są zwolnieni z opłaty za wynajęcie łowiska. 

mailto:pj1983@interia.pl


10. Uczestnicy zawodów (na podstawie listy zgłoszonych) mają prawo do treningu w piątek  

poprzedzający zawody. Trening może być przeprowadzony tylko tą samą metodą połowu, 

jaką rozgrywane będą zawody, bez prawa zabierania ryb. Opłata za trening wynosi 30 

zł/zawodnik. 

11. Zakup zezwoleń na trening odbywa się tylko u gospodarza łowiska. 

12. Opłata za wynajęcie łowiska odbywa się najpóźniej w dniu zawodów - dotyczy kół 

Okręgu PZW w Katowicach. Opłatę można uiścić również na w/w nr konta bankowego.  

W takim przypadku, organizator zobowiązany jest przed terminem zawodów przesłać 

potwierdzenie przelewu na adres e-mail do opiekuna zawodów. 

13. Od podmiotów rezerwujących łowiska pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 300 zł 

(trzysta złotych). Kaucja nie dotyczy zawodów uwzględnionych w pkt. 9. 

14. Kaucja zostanie zwrócona w całości, jeżeli: 

 organizator zawodów pozostawi brzegi łowiska w stanie nienaruszonym oraz 

posprzątane, 

 organizator odwoła zawody nie później niż 14 dni przed terminem ich rozpoczęcia, 

 zawody nie zostaną rozegrane z powodu złych warunków hydrologicznych, o czym 

organizator musi powiadomić telefonicznie lub osobiście, osobę wcześniej 

wyznaczoną do kontaktu, przed terminem rozpoczęcia zawodów. 

15. W przypadku nie wypełnienia zapisów pkt. 14 kaucja przepada na korzyść Okręgu PZW  

w Katowicach i będzie wykorzystana na potrzeby utrzymania łowiska. 

16. W przypadku wypełnienia zapisów pkt. 14, kaucja zostaje zaliczona na poczet kosztów 

wynajmu łowiska. Rozliczenie z tego tytułu nastąpi w terminie do 30 dni od daty 

zakończenia zawodów. 

17. W przypadku wszelkich zmian lub konieczności nagłego odwołania rezerwacji należy 

zwrócić się bezpośrednio do opiekuna zawodów: Paweł Jurczak tel. 531 012 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




