REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH
„O Złotą Łuskę z Cebra”
Ceber, gmina Bogoria 15 lipiec 2018 r.
1.

Organizatorem zawodów jest Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Cebrze.

2.

Do przeprowadzenia zawodów organizator powoła komisję sędziowską.

3.

Zawody wędkarskie – „ O Złotą Łuskę z Cebra” odbędą się w miejscowości Ceber, gmina Bogoria, powiat
Staszów w dniu 15 lipca 2018 r.

4.

Zawody rozpoczną się o godz. 05.00 a zakończą o godz. 12.00.

5.

Zawody przeznaczone są dla wędkarzy zrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim i wędkarzy amatorów,
którzy ukończyli 18 lat. Nie wymagana jest karta wędkarska.
Zawody rozegrane będą bez podziału na kategorie wiekowe.

6.

Osoby biorące udział w zawodach wypełniają kartę zgłoszeń – do pobrania ze strony internetowej
www.gok-bogoria.pl lub na miejscu w dniu zawodów.

7.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

8.

Uczestnicy zawodów mają obowiązek posługiwać się wędką, zakończoną haczykiem z przynętą.

9.

Uczestnik zawodów ma obowiązek posiadać podbierak i siatkę do przetrzymywania złowionych ryb.

10. Do klasyfikacji zawodów zaliczane będą wyłącznie ryby złowione w stawie, w czasie zawodów.
11. Powołana przez organizatora komisja sędziowska oceni złowione ryby pod względem wielkości i wagi.
12. Komisja sędziowska przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienia.
Zwycięzcy zawodów otrzymają nagrody.
13. Uczestnik zawodów ma prawo do zabrania 1 szt. ryby.
Decyzję co do pozostałej ilości złowionych ryb podejmuje właściciel stawu.
14. Wszelkie wątpliwości dotyczące przebiegu zawodów rozstrzyga organizator i komisja sędziowska.
15. Komisja sędziowska i organizator zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu zawodów i jego zasad
podczas jego trwania oraz możliwości nie przyjęcia i odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyn.
16. Na terenie zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
17. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do utrzymania czystości na stanowisku.
18. Biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
a, art. 7, art. 8 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).

Zadanie ,,Zawody wędkarskie ,,O Złotą Łuskę z Cebra’’ zostało wsparte dotacją Wójta Gminy Bogoria.

