
1. Zawody Wędkarskie o Puchar Łowiska Kuter Port, Edycja letnia 
REGULAMIN 

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby biorące udział w dniu 31 lipca 2020 r.  
w 1. Zawodach Wędkarskich o Puchar Łowiska Kuter Port, Edycja letnia (dalej: Zawody). Uczestnik 
Zawodów, przystępując do Zawodów w dniu 31 lipca 2020 r. akceptuje postanowienia niniejszego 
Regulaminu. 

2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Limit uczestników wynosi 50 osób. 

3. Zgłoszenia do udziału w zawodach przyjmowane są wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu: 
+48 734 162 430. O wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Organizatorem Konkursu jest Łowisko Kuter Port. Sponsorem głównym jest Pan Ryba, a 
pozostałymi sponsorami są firmy: Mikado, Match Pro, Meus, Raf-Mar, MC Karp. Łączna pula nagród 
wynosi min. 5000 zł. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na kwoty pieniężne. 

5. Wysokość wpisowego, które zobowiązani są uiścić uczestnicy wynosi 99 zł. 

6. Zawody przeprowadzone zostaną na Łowisku Ogólnodostępnym na terenie obiektu Kuter Port w 
Nieznanowicach. Stanowisko łowiskowe przydzielone zostanie Uczestnikowi w drodze losowania. 

7. Zawody wraz z wydarzeniami towarzyszącymi odbędą się w godzinach od 6:00 do 22:00 w dniu 31 
lipca 2020 r. Program Zawodów zamieszczony został na stronie internetowej: https://kuterport.pl/1-
zawody-wedkarskie-o-puchar-lowiska-kuter-port/. 

8. W czasie Zawodów obowiązują następujące zasady: 

 a) łowienie odbywa się na dwie wędki metodą dowolną; 

 b) pomaganie innym uczestnikom w łowieniu i podbieraniu ryb jest niedozwolone; 

 c) zakazane jest używanie łódek zanętowych; 

 d) nęcenie odbywa się ręcznie lub z wykorzystaniem rakiet; 

 e) używanie odkażacza oraz mat karpiowych jest obowiązkowe; 

 f) przetrzymywane ryb możliwe jest tylko w siatkach o minimalnym wymiarze 250 cm; 

g) ważenie ryb przez przedstawicieli organizatora zawodów odbywa się na bieżąco (w miarę 
możliwości); 

h) zwycięża zawodnik, który złowi najwięcej ryb, co zostanie potwierdzone łączną wagą 
wszystkich ryb; 

9. Uczestnik nie przestrzegający zasad określonych w punkcie 8 może podlegać dyskwalifikacji. 
Decyzję w przedmiocie dyskwalifikacji podejmują przedstawiciele Organizatora. W razie 
dyskwalifikacji opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. 

10. Uczestnicy Zawodów wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w mediach 
społecznościowych organizatora oraz jego partnerów. Wizerunek może zostać wykorzystany m.in. w 
celach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych. Publikacja wizerunku nastąpi nieodpłatnie. 
Wizerunek może zostać opublikowany przez Organizatora w dowolnym czasie. Każdemu z 
Uczestników przysługuje prawo cofnięcia zgody na publikację jego wizerunku. Opublikowanie 
wizerunku Uczestnika przed cofnięciem przez niego zgody jest skuteczne. 

 



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Barbara Piotrowicz prowadząca działalność 
gospodarczą pod firmą Kuter Port Barbara Piotrowicz, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, NIP: 
6831964637. 

2. W sprawach związanych z danymi Uczestnika należy kontaktować się z bezpośrednio z 
Administratorem bądź pracownikiem upoważnionym do przetwarzania danych osobowych. 

3. Dane będą przetwarzane w celu organizacji 1. Zawodów Wędkarskich o Puchar Łowiska Kuter 
Port, Edycja letnia oraz promocji i reklamy Organizatora i jego partnerów, na podstawie wyrażonej 
przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. 
b) 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). 

4. Przekazanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji 
zamierzonego celu i współpracy z Administratorem, w tym zawarcia i wykonania umowy. Brak 
podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub brakiem realizacji umowy. 

5. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione innym odbiorcom. Administrator wskazuje 
następujące kategorie odbiorców danych osobowych: partnerzy biznesowi Organizatora i sponsorzy 
nagród, podmioty świadczące obsługę prawną, usługi pocztowe. Dane udostępniane będą w oparciu o 
zawarte z tymi podmiotami umowy  powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

6. Dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją uprawnień wynikających z czynności 
prawnej w tym także realizacją obowiązków podatkowych i księgowych, jednakże nie dłużej niż jest 
to niezbędne dla osiągnięcia celu, dla którego dane są przetwarzane. Dane zbędne będą systematycznie 
usuwane w sposób uniemożliwiający ich dalsze wykorzystanie. 
 

7. Dane osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
 

8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do 
momentu wycofania zgody. 
 

9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych w razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie przetwarzania i 
ochrony danych osobowych. 
 

10. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowych. 
 

11. Stosownie do art. 15 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679 Uczestnik jest uprawniony do 
uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Uczestnika dotyczące, 
a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich. Stosownie do art. 15 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 
2016/679 za wszelkie kolejne kopie danych osobowych administrator może pobrać opłatę 
w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się 
o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie 
stosowaną drogą elektroniczną. 


