Regulamin
organizacji okręgowych eliminacji
do finału ogólnopolskiego spławikowych zawodów wędkarskich
dla uczniów wszystkich szkół, różnych typów w Polsce
I.

Założenia ogólne:

1. Organizatorem eliminacji jest Okręgowa Komisja ds. Młodzieży Okręgu PZW w Zielonej Górze, we
współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym „ZIEMIA LUBUSKA” i Kołem PZW nr 1 w Lubsku.
2. Celem zawodów jest popularyzowanie idei wędkarstwa i działalności PZW wśród dzieci i młodzieży
szkolnej oraz poszerzenie wiedzy z zakresu wędkarstwa i zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą.
II. Zasady szczegółowe:
1. Zawody zostaną rozegrane w każdej z obowiązujących w SZS kategorii wiekowych, tj. do 13 lat, 13-15 lat i
15-18 lat.
2. Termin i miejsce zawodów: 24 kwietnia, Zalew Karaś w Lubsku. W przypadku liczby zawodników
przekraczającej pojemność łowiska, dopuszcza się zorganizowanie wcześniej eliminacji rejonowych. O
terminach i miejscu zawodów organizator powiadomi zainteresowanych z miesięcznym wyprzedzeniem.
3. Eliminacje zostaną zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami Organizacji
Sportu Wędkarskiego PZW cz. II.2 , (dziewczęta i chłopcy rywalizują wspólnie w każdej z kategorii
wiekowych).
4. Start w eliminacjach jest bezpłatny.
5. Dopuszczalna długość wędki dla uczniów szkół podstawowych
ponadpodstawowych (powyżej 15 lat) - 11,5 m.

(do 15 lat) to 10 m, dla

6. Laureatami eliminacji zostaną zawodnicy z miejsc I-III w poszczególnych kategoriach.
7. W roku 2020 Okręgowa Komisja ds. Młodzieży sfinansuje start w ogólnopolskim finale jednego zawodnika
(z najlepszym wynikiem) z każdej kategorii wiekowej.
III. Warunki uczestnictwa:
1. Eliminacje przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu działania
Okręgu PZW w Zielonej Górze.
2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest przesłanie zgłoszenia do Biura Okręgu PZW w Zielonej
Górze, pocztą elektroniczną na adres: mlodziez@pzw.zgora.pl do dnia 15 marca 2020 r.
IV. Ochrona danych osobowych:
1.
Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników Okręgowych Eliminacji,
zwanych w dalszym ciągu zawodami), w rozumieniu Rozporządzenia 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 – zwane dalej RODO) oraz odpowiednich aktach

prawa krajowego o ochronie danych osobowych jest Polski Związek Wędkarski Zarząd Główny, ul. Twarda
42, 00 – 831 Warszawa.
2. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w służy następujący adres email:
iodo@pzw.zgora.pl .
3. Podstawę przetwarzania danych osobowych Uczestników zawodów stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, c, f RODO.
4. Dane osobowe uczestników zawodów, tj. imię i nazwisko, wizerunek oraz nazwa Szkoły, do której
uczęszczają, będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji,
przeprowadzenia, promocji, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród przez uczestników, w celach
rozliczenia zawodów, archiwizacji dokumentów zgromadzonych w związku z realizacją zadania, a także
mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych, także po zakończeniu zawodów.
5. W celu prawidłowej realizacji usług określonych w niniejszym regulaminie dane, o których mowa w pkt 2,
zostaną udostępnione PZW.
6. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
rozporządzeniu 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 (dalej: RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (dalej: UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia
stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem.
7. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu,
w tym profilowaniu.
8. Uczestnikom przysługują prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach.
9. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa
powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
10. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne
do wzięcia udziału w zawodach, zaś ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia
udział w zawodach.
Postanowienia końcowe

1. Uczestnik poprzez udział w zawodach wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku przez Okręg PZW w
Zielonej Górze, która obejmuje zamieszczanie zdjęć oraz relacji z przebiegu zawodów w celu realizacji
działań promocyjnych na stronie internetowej Okręgu PZW w Zielonej Górze oraz w lokalnej prasie.

2. Uczestnik biorąc udział w zawodach w pełni akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 16.12.2019 r.

Kontakt:

Grzegorz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu Okręgu ds. Młodzieży - tel. 605 053 197, g.rutkowski@pzw.zgora.pl,
grze.rut@op.pl,

