
 

Uchwała nr 43/XII/2020/ZO 

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego  

Okręg we Wrocławiu  z dnia 21 grudnia 2020r. 

 

w sprawie: wprowadzenia obowiązku uiszczania opłat z tytułu organizacji imprez 

sportowych organizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz pozostałe Okręgi 

PZW na wodach użytkowanych przez PZW Okręg we Wrocławiu 

 

Na podstawie § 47 ust 16 Statutu PZW z dnia 15 marca 2017 roku Zarząd Polskiego Związku 

Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

Wprowadza się obowiązek uiszczania opłat z tytułu organizacji imprez sportowych 

organizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz pozostałe Okręgi PZW na wodach 

użytkowanych przez PZW Okręg we Wrocławiu. 

 

§ 2 

 

1. Organizator odprowadzi na konto Okręgu po 15 zł od każdego startującego zawodnika, 

w przypadku zawodów jednodniowych.  

2. Po 25 zł od każdego startującego zawodnika w przypadku zawodów dwudniowych.  

3. 10 zł za każdy kolejny dzień powyżej dwóch. 

4. Stosowne opłaty należy wnieść na koto Okręgu najpóźniej do czwartku 

poprzedzającego organizację imprezy sportowej wraz z równoczesnym dostarczeniem 

listy startowej na wskazany adres e-mail sekretariat@pzw.wroclaw.pl i potwierdzeniem 

dokonania opłaty.  

 

§ 3 

 

Wszyscy uczestnicy zawodów muszą posiadać stosowne zezwolenia uprawniające do 

wędkowania na wodach Okręgu. Zwalnia się z opłat za udział w zawodach: kadetów U-15; 

juniorów U-20 w przypadku zawodów organizowanych przez pozostałe Okręgi PZW. 

 

§ 4 

 

1. Zobowiązuje się organizatora zawodów do utrzymania łowiska i drogi dojazdowej w 

trakcie zawodów i po zawodach w stanie niepogorszonym w stosunku do 

udostępnionego. Oznacza to obowiązek posprzątania miejsca przeprowadzania 

zawodów, zabezpieczenia toalet (min 1 toaleta na 40 uczestników), zapewnienia miejsc 

gromadzenia odpadów (min. 1 worek 100 l na 20 uczestników) oraz ich wywóz po 

zakończonych zawodach. 
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2. Organizator zawodów jest w całości odpowiedzialny za organizacje zawodów oraz 

bezpieczeństwo uczestników i innych osób znajdujących się na terenie zawodów, w tym 

zabezpieczenia związane z COVID-19. 

 

 

 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezesowi  ZO ds. Sportu oraz Dyrektorowi Biura ZO 

PZW Okręg we Wrocławiu. 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.. 

 

 

 

    

            Sekretarz                                             Prezes ZO PZW 

ZO PZW we Wrocławiu             we Wrocławiu 

 

  

 

    Paweł Oczachowski                             Andrzej Świętach 

 

 

 

 

 
Głosowało: 

 

ZA    - 

 

PRZECIW   - 

 

WSTRZYMAŁO SIĘ  - 


