
 
Zarządzenie Nr 36/2016 
Starosty Żuromińskiego 

z dnia  29 czerwca 2016r.  
  
 
 
w sprawie: ogłoszenia Regulaminu Indywidualnych Spławikowych Zawodów Wędkarskich 

o Puchar Starosty Powiatu Żuromińskiego. 
 
 
 
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2015r., poz. 1445 ze zm.) oraz §32 pkt. 6 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Żurominie,  zarządzam co następuje:  
 
 

§1 
 
 

Ogłaszam Regulamin Indywidualnych Spławikowych Zawodów Wędkarskich o Puchar 
Starosty Powiatu Żuromińskiego w brzmieniu Załącznika Nr 1 do Zarządzenia. 
 
 

§2 
 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
  
 

Starosta Żuromiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Załącznik Nr 1 

         do Zarządzenia Nr 36/2016 
         Starosty Żuromińskiego  

         z dnia 29 czerwca 2016r. 
 

Regulamin 
 Indywidualnych Spławikowych Zawodów Wędkarskich  

o Puchar Starosty Powiatu Żuromińskiego 
 
I. Organizatorzy zawodów: 
 
1. Starostwo Powiatowe w Żurominie z siedzibą w Żurominie, Plac Józefa Piłsudskiego 4 
2. Bieżuńskie Towarzystwo Wędkarskie z siedzibą w Bieżuniu, ul. Mławska 5, 09-320 Bieżuń 
 
II. Termin i miejsce zawodów: 
1. 9 lipca 2016r. – 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 23 6574 700 do Pana Piotra 

Węgrzyna – pracownika Starostwa Powiatowego w Żurominie w terminie do dnia  
7 lipca 2016r. 

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. 

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

   
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”, dostępnymi na stronie internetowej www.zuromin-powiat.pl. 

 
V. Prawa uczestników zawodów:  
1. Uczestnicy zawodów otrzymają dyplomy oraz puchary. 
2. W zawodach można łowić na wędziska do 8 metrów długości z kołowrotkiem lub bez 

kołowrotka. 
 



 
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”. 
 
 

Starosta Żuromiński 

 
 


