KOMUNIKAT
WĘDKARSKICH ZAWODÓW SPŁAWIKOWYCH
DLA DZIECI
Z OKAZJI DNIA DZIECKA

1. Data.
Zawody rozegrane zostaną w dniu 01 czerwca 2019 r.
2. Miejsce.
Zajazd Rybacki ,,Złoty Karpik” w m. Kosów 74
3. Dojazd do Biura Zawodów.
Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Zajazdu Rybackiego ,,Złoty Karpik”
w m. Kosów 74
4. Zgłoszenia.
Prawo startu w zawodach mają dzieci członków naszego Koła. Warunkiem startu
w zawodach jest zgłoszenie udziału przez opiekuna dziecka, członkom Zarządu Koła
osobiście, telefonicznie, e-mailem oraz w salonie wędkarskim KAROLA w Radomiu, ul. Miła
17 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2019 r. do godz. 12.00.
5. Zasady finansowania zawodów.
Opłata startowa nie obowiązuje. Dojazd uczestników wraz z opiekunami we własnym
zakresie.
6. Regulamin zawodów.
Zawody rozegrane zostaną na żywej rybie, bez konieczności zachowania wymiarów
ochronnych. Zawody przeprowadzone będą w trzech kategoriach wiekowych:
 I kategoria – dzieci do lat 10-ciu,
 II kategoria – dzieci od lat 10-ciu do lat 13-tu,
 III kategoria – dzieci od lat 13-tu do lat 15-tu.
7. Program zawodów.
9.00
– zbiórka uczestników i opiekunów nad wodą,
9.00 – 9.15
– potwierdzenie zgłoszeń,
9.15 – 9.30
– odprawa i losowanie stanowisk,
9.30 – 10.15
– przygotowanie do zawodów,
10.15 – 11.45
– zawody dla dzieci do lat 10-ciu,
10.15 – 12.15
– zawody dla dzieci do lat 10-tu i 15-tu,
11.45 – 12.00
– ważenie ryb i obliczanie wyników dzieci do lat 10-ciu,
12.15 – 12.45
– ważenie ryb i obliczanie wyników dzieci do lat 14-tu i 15-tu,
12.45 – 13.15
– gorący posiłek, gry i zabawy
13.15
– ogłoszenie wyników oraz uroczyste zakończenie zawodów.

8. Ochrona danych osobowych.
Informuję, że zgłoszenie dzieci i opiekunów na zawody jest równoznaczne z wyrażeniem
zgody na zamieszczenie swoich imion i nazwisk na listach startowych zawodów oraz zdjęć
publikowanych przez nas na stronie internetowej i fb Koła. Jest ono równoznaczne z
oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulami, dotyczącymi ochrony i przetwarzania danych
osobowych obowiązujących w Okręgu PZW w Radomiu, zgodnie z przepisami RODO,
umieszczonymi na stronie internetowej http://pzwradom.pl/ w zakładce Ochrona Danych
Osobowych. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów oraz zmiany
terminu lub miejsca rozgrywania zawodów.
UWAGI KOŃCOWE
Informujemy, że dzieci – uczestnicy zawodów muszą znajdować się pod stałą opieką osoby dorosłej, na
zasadzie: 1 dziecko – 1 opiekun (nakrycie głowy i siatka na ryby obowiązkowe).
Podczas zgłaszania dziecka na zawody, prosimy o podanie personaliów opiekuna i wiek dziecka.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Prezes Koła
Krzysztof Solis

