
  
Regulamin 

Indywidualnych Spławikowych Zawodów Wędkarskich  
o Puchar Starosty Żuromińskiego 

 
I. Organizatorzy zawodów: 
 
1. Organizator - Bieżuńskie Towarzystwo Wędkarskie z siedzibą w Bieżuniu,  

ul. Mławska 5, 09-320 Bieżuń. 
2. Partner - Powiat Żuromiński z siedzibą w Żurominie, Plac Józefa Piłsudskiego 4,  

 
II. Termin i miejsce zawodów: 

 
1. 2 września 2018 r. – obiekt pod nazwą „Łowisko Starorzecze Borek” zwany dalej 

„obiektem”, zarządzany przez Bieżuńskie Towarzystwo Wędkarskie zwane dalej „BTW”. 
2. Zbiórka zawodów: obiekt, o którym mowa w pkt 1 godz. 6:00. 
3. Dojazd do miejsca zawodów każdy z uczestników zapewnia indywidualnie.  
 
III. Uczestnictwo i zgłoszenia: 
 
1. Udział w zawodach należy zgłosić telefonicznie pod nr 602 269 324 do Pana Krzysztofa 

Krajnik – Prezesa Bieżuńskiego Towarzystwa Wędkarskiego w terminie do dnia  
30 sierpnia 2018 r. do godziny 15:30. 

2. Każdy uczestnik zawodów przybywa na miejsce zawodów z własnym sprzętem 
wędkarskim. 

3. Zgłoszony zawodnik w dniu zawodów wnosi opłatę startową w wysokości 20 zł, która  
w całości przeznaczona zostanie na zarybienie obiektu. Opłata pobierana będzie na 
łowisku w dniu zawodów przez kapitana sportu z ramienia BTW. 

4. Liczba miejsc startowych ograniczona do 50. O udziale w zawodach decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

5. W zawodach mogą brać udział osoby dorosłe oraz niepełnoletnie pod warunkiem, iż 
będą w trakcie zawodów pod opieką osoby dorosłej. W przypadku osób niepełnoletnich 
opiekun takiej osoby podpisuje w miejscu zawodów oświadczenie o przyjęciu 
odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią. 

 
 
 
 
 
  

 



IV. Obowiązki uczestników zawodów: 
 

1. Uczestnicy zawodów mają obowiązek stosować się do zasad bezpieczeństwa opisanych  
w pkt VI niniejszego regulaminu. 

2. Uczestnicy zawodów mają obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu. Zgłoszenie 
do udziału jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez zawodnika z niniejszym 
Regulaminem i jego akceptacją oraz z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu łowiska 
„Starorzecze Borek”, dostępnym na stronie internetowej www.zuromin-powiat.pl. 
 

V. Prawa uczestników zawodów:  
 

1. Uczestnicy zawodów otrzymają nagrody konkursowe w postaci dyplomów oraz 
pucharów. 

2. Zawody metodą spławikową.  
3. Sprzęt wędkarski dowolny.  
4. 2 tury po 2 godziny liczone na punkty. 

 
VI. Bezpieczeństwo zawodów: 
 
1. Przed rozpoczęciem zawodów kapitan sportu wyznaczony przez BTW przypomina 

uczestnikom o zapisach Regulaminu łowiska „Starorzecze Borek” ustalonym przez BTW, 
w tym określonymi w nim zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa wędkowania  
i zawodów. 

2. Stanowiska do wędkowania wyznacza kapitan sportu z ramienia BTW. 
3. W czasie zawodów uczestnicy mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń 

kapitana sportu wyznaczonego przez BTW oraz do poleceń komisji sędziowskiej. 
4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnicy zawodów zapewniają 

sobie we własnym zakresie.  
 
VII. Postanowienia końcowe: 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy 

Regulaminu łowiska „Starorzecze Borek”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zuromin-powiat.pl/


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE WIZERUNKU 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie mojego wizerunku przez 

administratora danych: Starostę Żuromińskiego, z siedzibą ul. Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 

Żuromin.  

Wyrażam nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego 

podczas Indywidualnych Spławikowych Zawodów Wędkarskich o Puchar Starosty Powiatu 

Żuromińskiego poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na stronie internetowej 

Powiatu Żuromińskiego, Facebook Powiatu Żuromińskiego, w kwartalniku „Nasze Sprawy” 

wydawanym przez Powiat Żuromiński/Starostwo Powiatowe w Żurominie oraz  

w publikacjach, prezentacjach itp. materiałach wydawanych przez Powiat Żuromiński w związku  

z promocją i podsumowaniem zawodów.  Zgoda nie jest ograniczona terytorialnie.  

 

ZAPOZNAŁAM/-ŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ PONIŻSZEJ KLAUZULI INFORMACYJNEJ:        
 

• Administratorem danych w zakresie Pana/Pani wizerunku jest Starosta Żuromiński, z siedzibą Plac 
Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin. 

• w Starostwie Powiatowym w Żurominie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych:  
kontakt e-mail: dpo@zuromin-powiat.pl. 

• Cel przetwarzania danych osobowych w zakresie Pana/Pani wizerunku: promocja i podsumowanie 
Indywidualnych Spławikowych Zawodów Wędkarskich o Puchar Starosty Powiatu Żuromińskiego 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie wizerunku jest pisemna 
zgoda wyrażona w niniejszym piśmie.  

• Pani/Pana wizerunek nie będzie przekazywany podmiotom trzecim.    
• Pani/Pana wizerunek będzie zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Żuromińskiego, 

Facebook Powiatu Żuromińskiego oraz w kwartalniku „Nasze Sprawy” wydawanym przez Powiat 
Żuromiński  bezterminowo.  

• Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych w zakresie wizerunku,  
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  

• Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na upowszechnianie wizerunku w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody  przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

• Wyrażenie zgody przez Panią/Pana na rozpowszechnienie wizerunku jest dobrowolne, brak 
wyrażenia zgody na publikację wizerunku nie miałby wpływu na możliwość udziału  
w przedsięwzięciu, ale wpłynąłby na ograniczenie jego promocji.     

• Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym dane nie będą 
profilowane.  
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