
 

 
 

REGULAMIN 
Zawodów Wędkarskich  

o Puchar Burmistrza Krasnobrodu  
organizowanych w ramach „Dni Krasnobrodu 2019” 

 

1. ORGANIZATORZY: 

 Burmistrz Krasnobrodu 

 Krasnobrodzki Dom Kultury 

 Krasnobrodzkie Towarzystwo Wędkarskie  

 

2. TERMIN ZAWODÓW: 20 lipca 2019 roku (sobota) 

 

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Zalew w Krasnobrodzie  

 

4. PROGRAM ZAWODÓW:  
 6.00 – 6.30 Zbiórka na parkingu za stadionem, losowanie stanowisk 

 6.30 – 7.00 Wejście na stanowiska – przygotowanie do łowienia 

 7.00 – Rozpoczęcie łowienia 

 11.00 – Zakończenie łowienia, ważenie ryb 

 11.30 – Ogłoszenie wyników i wręczenie drobnych upominków, zakończenie zawodów 

 19.00 – Wręczenie pucharów i dyplomów dla 3 najlepszych wędkarzy na scenie podczas festynu. 

 

5. UCZESTNICY: W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy posiadacze Karty Wędkarskiej. 

 

6. KLASYFIKACJA: Indywidualna – największa, łączna waga ryb daje zwycięstwo. 

 

7. RYBY: Do wagi zgłaszamy ryby wszystkich gatunków występujących w zbiorniku zgodnie 

z wymiarami ochronnymi i nie objęte okresem ochronnym.  

 

8. METODY POŁOWU: Metodą spławikową na 1 wędkę. 

 

9. NAGRODY: Puchary i dyplomy za zajęcie miejsc 1-3 ufundowane przez Burmistrza 

Krasnobrodu, drobne upominki dla wszystkich uczestników zawodów ufundowane przez 

Krasnobrodzki Dom Kultury. 

 

10. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU: Zgłoszenie udziału w zawodach jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrowanie wizerunku oraz umieszczanie zdjęć na 

stronach internetowych Organizatora, Współorganizatorów oraz podmiotów z nim 

współpracujących, a także w publikacjach oraz na profilach społecznościowych, w celach 

informacyjnych i promocji realizowanego zadania. 

 

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: Zgłoszenie udziału w zawodach jest równoznaczne 

z wyrażeniem zgody uczestników na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 

z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia 

zawodów. 



 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Krasnobrodzki Dom Kultury (adres: ul. 3go Maja 26  

22-440 Krasnobród  tel. 846607117) 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Zawodów Wędkarskich 

organizowanych w ramach „Dni Krasnobrodu” w dniu 20 lipca 2019r. w Krasnobrodzie. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych. 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa 

się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest brak możliwości udziału w zawodach. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

 
 

mailto:inspektor@cbi24.pl

