Regulamin amatorskich zawodów wędkarskich o Puchar Krainy Górnej Odry
w ramach Festiwalu Górnej Odry
1. Organizatorem amatorskich zawodów wędkarskich o Puchar Krainy Górnej Odry
w ramach Festiwalu Górnej Odry (dalej jako zawody) jest Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim, Powiat Wodzisławski i Kraina
Górnej Odry.
2. Typ zawodów: Zawody spławikowe na jedną wędkę.
3. Przed zgłoszeniem się do zawodów należy zapoznać się z regulaminem. Udział
w zawodach jest bezpłatny. Zawody mają charakter amatorski, prosi się
uczestników o stosowanie zasady fair play. Uczestnik bierze udział w zawodach na
własną odpowiedzialność. Wszystkie złowione ryby po oficjalnym ważeniu należy
wrzucić z powrotem do zbiornika wodnego.
4. Zawody odbędą się 26 czerwca 2021 roku (sobota) na terenie Ośrodka Rekreacyjnego
„Balaton”.
Program zawodów:
 15:30-16:00 biuro zawodów
 16:00 otwarcie zawodów, rozlosowanie stanowisk, przygotowanie do połowu
 16:15 rozpoczęcie połowu
 18:00 zakończenie połowu, podsumowanie
 18:30 dekoracja zwycięzców
 19:00 zakończenie zawodów
5. Limit uczestników: 30 osób.
6. Zgłoszenia:
 Telefonicznie do 24 czerwca 2021 (czwartek) do godziny 12:00 pod numerem
32 45 90 644 w godzinach pracy MOSiR „CENTRUM” (7:00-15:00) –
konieczność podania imienia i nazwiska oraz daty urodzenia.
 W biurze zawodów w dniu zawodów.
7. Zasady klasyfikacji:
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 o zajętych miejscach zdecyduje suma ciężaru (wagi) wszystkich złowionych
ryb w określonym czasie odnotowana przez sędziów.
8. Klasyfikacja open, bez podziału na kategorie, nagrody za zajęcie miejsc I-III, dla
najmłodszego i najstarszego uczestnika oraz za najcięższą rybę (waga).
9. Zgłoszeni uczestnicy mają obowiązek zająć rozlosowane wcześniej stanowiska.
10. W trakcie zawodów zabrania się spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
11. Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą brać udział w zawodach tylko za pisemną
zgodą opiekuna prawnego, podpisaną w dniu zawodów.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów lub ich odwołania
z przyczyn niezależnych od organizatora, a mających wpływ na bezpieczeństwo
uczestników (nagła zmiana pogody itp., zdarzenia losowe, wytyczne związane ze
stanem epidemii koronawirusa).
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione
w miejscu zawodów w czasie zawodów.
14. Podczas zawodów prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna zamieszczana na
stronie internetowej MOSiR „CENTRUM”, profilu na Facebooku, stronach i portalach
miejskich, powiatowych, itp. w celu promocji zawodów i imprez organizowanych
przez MOSiR „CENTRUM”. O braku wyrażenia zgody na wykorzystywanie
wizerunku przez ww. media uczestnik powinien poinformować organizatora przed
rozpoczęciem zawodów.
15. Zgłoszenie do udziału w zawodach jest równoznaczne z akceptacją postanowień
niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez organizatorów w celu przeprowadzenia zawodów oraz wyrażeniem zgody, aby
zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikiem zawodów mogły być
wykorzystane przez prasę, radio i telewizję, a także w celach marketingowych MOSiR
„CENTRUM” i sponsorów. Więcej informacji odnośnie Rozporządzenia o ochronie
danych

osobowych

(RODO)

znajduje

się

na

naszej

stronie

internetowej

www.mosir.wodzislaw-slaski.pl w zakładce Rozporządzenie o ochronie danych
osobowych (RODO).
16. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu.
17. W kwestiach nieujętych w Regulaminie decyduje organizator.
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