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Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze w porozumieniu z Okręgowym 

Kapitanatem Sportowym informuje, że zawody wędkarskie „Puchar Prezesa ZO” zaliczane do 

klasyfikacji drużynowej GPO zaplanowane zostały w dniu 27 czerwca 2021 r. na rzece Odra – 

Radnica.  Miejsce zbiórki i rozpoczęcia zawodów łąka przy tzw. Kurnikach. 

 

Namiary GPS: 52.075700, 15.208502 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z Regulaminem Drużynowych Zawodów GPO. 

UWAGA: OPŁATA STARTOWA PŁATNA NA KONTO OKRĘGU DO 23.06.2021 r. (środa) 

OPŁATA W SEZONIE 2021 WYNOSI 

• 150 zł OD DRUŻYNY jeżeli wpłaca macierzyste koło 

• 184,50 zł OD DRUŻYNY jeżeli wpłacają indywidualnie lub drużyny mieszanej z różnych kół 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA 
Uwaga: wpłaty należy dokonać na konto bankowe: 

BNP Paribas Bank Polski S.A. Oddział w Zielonej Górze 

96 1750 1149 0000 0000 0257 8212 

w tytule: „DRUŻYNOWE GPO 27.06.2021 – nazwa drużyny - nazwiska” 

PROSZĘ O WYPISYWANIE PRZELEWU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI. 

Termin zgłaszania i wpłacania wpisowego do 23.06.2021 r. (środa) 
Niezależnie od dokonanego przelewu, proszę zgłosić swój udział pocztą elektroniczną  

na adres: sport@pzw.zgora.pl lub telefonicznie 68 453 73 33. 

https://www.google.com/maps/place/52%C2%B004'32.5%22N+15%C2%B012'30.6%22E/@52.0756944,15.2065489,529m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d52.0756999!4d15.2085018?hl=pl-PL


 

Dokonanie opłaty a niezgłoszenie potwierdzenia tego mailowo lub 
telefonicznie nie jest traktowane jako zgłoszenie na zawody. 
 

ZASADY UDZIAŁU W ZAWODACH: 
1. W zawodach może wziąć udział każda osoba posiadająca opłacone składki na rok 2020  

w Okręgu PZW Zielona Góra. 

2. 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. 

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

zawodników. 

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

w zawodach. 

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

- Bez wypełnionego oświadczenia drużyna nie zostanie dopuszczona  
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 jedna drużyna z 
zachowaniem rygorów sanitarnych chyba, że organizator na miejscu postanowi 
inaczej. 

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 zezwoleniu na Amatorski Połów Ryb. 
Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb. Każda ryba po zważeniu 
musi wrócić do wody.         


