
 

 

 
 

REGULAMIN 
Gruntowych Zawodów Wędkarskich 

 organizowanych w ramach Krasnobrodzkiego Pikniku Rybackiego  
Krasnobród – 09.07.2022 r. 

 
1. ORGANIZATOR 

Krasnobrodzki Dom Kultury 
ul. 3 Maja 26 
22-440 Krasnobród 
tel. 84 660 71 17,  
e-mail: kontakt@kultura.krasnobrod.pl 
 

2. PARTNER  
Krasnobrodzkie Towarzystwo Wędkarskie 

 
3. FINANSOWANIE  

Zawody są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii 

Europejskiej w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, 

zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020. 

 
4. CELE ZAWODÓW 

• Popularyzacja wędkarstwa jako formy aktywnego wypoczynku 

• Popularyzacja wiedzy o tematyce związanej z rozwojem obszaru LSR RLGD „Roztocze” 

 
5. TERMIN ZAWODÓW 

09.07.2022 roku (sobota) 

 
6. MIEJSCE ZAWODÓW 

Zalew w Krasnobrodzie (grobla od strony stadionu sportowego) 

 
7. PROGRAM ZAWODÓW 

6.30   – Zbiórka uczestników, zapisy, rejestracja, losowanie stanowisk.  

7.00   – Rozpoczęcie zawodów wędkarskich. 

11.00 – Zakończenie łowienia, ważenie ryb. 

11.30 – Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród. 

 

8. UCZESTNICY 

1) Zapisy przyjmowane będą na miejscu zawodów od godziny 6.30. 

2) Zawody zostaną rozegrane w trzech kategoriach wiekowych:  I. Dzieci - do lat 15, II. Młodzież 

- 16-18 lat i III. Dorośli - powyżej 18 lat. 

3) Dzieci do lat 15 mogą uczestniczą w zawodach pod warunkiem obecności opiekuna dorosłego 

posiadającego Kartę wędkarską, a młodzież - po dostarczeniu oświadczenia (zgody na udział 

w zawodach) podpisanego przez  rodzica/opiekuna prawnego, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do regulaminu. 

 



 

 

 

 

9. KLASYFIKACJA 

Indywidualna na „Największą rybę” - zwycięstwo w danej kategorii wiekowej zdobywa 

zawodnik, który złowi rybę o największej wadze.  

 

10. RYBY 

1. Każda złowiona ryba, którą zawodnik ma zamiar przedłożyć do ważenia powinna być 

zgłoszona zawodnikowi łowiącemu obok. 

2. Do ważenia zawodnik zgłasza największą spośród złowionych przez siebie ryb, niezależnie od  

gatunku, zgodnie z wymiarami ochronnymi i nie objętą okresem ochronnym. 

3. Po zważeniu ryby żywe zostaną wypuszczone do zbiornika. 

 
11. METODA POŁOWU 

Zawodnicy mogą łowić na 2 wędki metodą gruntową. 

 
12. SĘDZIOWANIE 

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów będzie czuwała Komisja sędziowska powołana przez 

Organizatora.   

 

13. NAGRODY 

Zawodnicy za zajęcie miejsc od pierwszego do trzeciego w poszczególnych kategoriach 

wiekowych otrzymują nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy, a pozostali uczestnicy zawodów 

dyplomy za udział i drobne upominki. 

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zgłoszenie udziału w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestników na 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją zawodów oraz 

wykorzystanie wizerunku w działaniach informacyjnych i promocyjnych. 

2. Wszelkie sprawy sporne i nieobjęte regulaminem rozstrzyga Sędzia Główny zawodów 

w porozumieniu z Organizatorem. 



 

 

Załącznik nr 1  

do Regulaminu Zawodów Wędkarskich 

 

 

 

Oświadczenie 

 Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego 

dziecka _____________________________________(imię i nazwisko) w Gruntowych Zawodach 
Wędkarskich organizowanych w ramach Krasnobrodzkiego Pikniku Rybackiego w dniu 
9 lipca 2022 roku. 

Równocześnie oświadczam, że nie znam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, ani 

żadnych innych do udziału mojego dziecka w tym wydarzeniu. 

 Jednocześnie zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia do 

miejsca zawodów i do powrotu z nich. 

 

________________________                         ____________________________________ 

Data podpisania oświadczenia        Czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna 

 

 


