
Zawody Wędkarskie o Puchar Łowiska Kuter Port, Edycja letnia 2021 
 

REGULAMIN 
 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby biorące udział w dniu 30 lipca 2021 r. w 
Zawodach Wędkarskich o Puchar Łowiska Kuter Port, Edycja letnia 2021 (dalej: Zawody, Konkurs). 
Uczestnik Zawodów, przystępując do Zawodów w dniu 30 lipca 2021 r., akceptuje postanowienia 
niniejszego Regulaminu. 

2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Limit uczestników wynosi 36 osób. 
3. Zawody organizowane są w formule sektorowej: trzy sektory po 12 wędkarzy. 
4. Zgłoszenia do udziału w zawodach przyjmowane są wyłącznie drogą mailową. Otwarcie listy 

zapisów będzie miało miejsce w dniu 20 lipca 2021 r. Listę uczestników zawodów zgodnie z 
kolejnością wpływających zgłoszeń prowadzi obsługa Łowiska. O przyjęciu na listę decyduje 
kolejność zgłoszeń, zgodnie z zasadą:  

a. zgłoszenia są przyjmowane od momentu ogłoszenia zapisów na www.kuterport.pl oraz 
profilu Facebook (https://www.facebook.com/kuterport.nieznanowice) 

b. chęć udziału w Zawodach należy zgłaszać na adres lowisko@kuterport.pl w wiadomości 
zatytułowanej „Zgłoszenie (imię, nazwisko) na zawody wędkarskie 30 lipca 2021), podając 
w tytule imię i nazwisko zainteresowanego. Zgłoszenie może dotyczyć tylko jednej osoby, 
zgodnie z wpisanym w tytule imieniem i nazwiskiem. W przypadku, jeśli w zgłoszeniu 
podane zostanie więcej niż jedno nazwisko, na listę wpisywane będzie tylko pierwsze. 

c. o przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń oraz poprawność i 
prawidłowość formy zgłoszenia 

d. potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest odpowiedź obsługi Łowiska na przesłane 
zgłoszenie; w odpowiedzi wraz z potwierdzeniem przesyłany jest nr konta, na które 
należy wpłacić wpisowe (170,00 zł) w ciągu 48 godz. od wysłania potwierdzenia przez 
obsługę 

e. brak wpłaty w określonym terminie powoduje, że na listę przyjmowana jest kolejna osoba 
zgodnie z kolejnością zgłoszeń 

f. w przypadku większej liczby zainteresowanych tworzona jest lista rezerwowa, z 
zachowaniem zasady kolejności i poprawności zgłoszeń 

g. w przypadku rezygnacji przyjętego na listę uczestnika, przed dokonaniem wpłaty, na listę 
wpisywana jest osoba z listy rezerwowej, w kolejności zgłoszeń. 

5. Organizatorem Konkursu jest Barbara Piotrowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 
Kuter Port Barbara Piotrowicz, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, NIP: 6831964637 (dalej: 
Organizator). Partnerem zawodów jest organizacja „Ryby mają głos”, a partnerem medialnym 
„Pan Ryba”. 

6. Nagrody w Zawodach ufundowane zostały przez Organizatora oraz sponsorów. Sponsorzy 
zawodów wymienieni są w materiałach promocyjno-informacyjnych Zawodów. Łączna pula nagród 
wynosi min. 4000 zł. Nagrody nie podlegają wymianie na kwoty pieniężne. 

7. Nagrody ufundowane przez Organizatora i sponsorów:  
a. za I miejsce  

a) Voucher Personalizowany obejmujący: 1 dobę w Domku Kuter Port B1/B2 dla 2 
osób (w terminie między 13.09 a 23.12.2021, zgodnie z dostępnością); 

b) pobyt na Łowisku Ogólnodostępnym w terminie pobytu w Domku (jw.) dla 2 
osób; 



c) wstęp na wybrane stanowisko na Łowisku Strefowym Kuter Port na okres 1 
doby dla 2 osób z samochodem oraz jednorazowy rabat w Restauracji Kuter 
Port w wysokości 10% (w tym samym terminie) 

d) wędka karpiowa Sakana Carperus 3lb 360cm 
e) zestaw akcesoriów wędkarskich 

b. za II miejsce  
a) Voucher na Łowisko Strefowe dla 2 osób z samochodem i rabat do Restauracji 

Kuter Port w wysokości 10% 
b) kołowrotek karpiowy Okuma Ceymar 
c) zestaw akcesoriów wędkarskich  

c. za III miejsce  
a) Voucher na jednorazowy pobyt na Łowisku Ogólnodostępnym dla 2 osób 
b) parasol wędkarski Mikado 
c) zestaw akcesoriów wędkarskich 

d. za IV miejsce 
a) Voucher o wartości 50,00 zł do Restauracji Kuter Port  
b) torba wędkarska i podbierak 
c) zestaw akcesoriów wędkarskich 

e. za V miejsce - zestaw akcesoriów wędkarskich 
f. za VI miejsce – zestaw akcesoriów wędkarskich  
g. za złowienie największej ryby  

a) Voucher do Restauracji Kuter Port o wartości 100,00 zł 
b) zestaw akcesoriów wędkarskich 

8. Nagrody określone w punkcie 7 mogą zostać zrealizowane najpóźniej do 23.12.2021 (zgodnie z 
dostępnością, ustaloną przez zwycięzcę z obsługą danej strefy, jeśli nagrody dotyczą którejkolwiek 
ze stref Kuter Portu). Wyjątek stanowi niemożność skorzystania z nagród wynikająca z ograniczeń 
w działalności Restauracji, Łowiska Strefowego lub Domków w następstwie bieżących obostrzeń 
związanych z pandemią. Wówczas termin realizacji ustalany jest indywidualnie z przedstawicielem 
Organizatora organizującym Zawody. 

9. Wysokość wpisowego, które zobowiązani są uiścić uczestnicy, wynosi 160,00 zł. Wpisowe powinno 
zostać uiszczone najpóźniej do dnia 25.07.2021, chyba że lista uczestników nie zapełni się w 
terminie umożliwiającym pobranie opłat w tym terminie, zgodnie z zasadą zapisów wg pkt. 4. 

10. W czasie Zawodów Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z własnego sprzętu. 
11. Zawody przeprowadzone zostaną na Łowisku Ogólnodostępnym na terenie obiektu Kuter Port w 

Nieznanowicach. Stanowisko łowiskowe przydzielone zostanie Uczestnikowi w drodze losowania. 
Zawody przeprowadzane są w trybie „no kill”, a więc wszystkie złowione ryby, w miarę możliwości, 
podlegać będą wypuszczeniu. Uczestnicy zobowiązani są do dochowania staranności w 
utrzymaniu złowionych przez siebie ryb przy życiu. 

12. Zawody wraz z wydarzeniami towarzyszącymi odbędą się w godzinach od 6:00 do 15:30 w dniu 30 
lipca 2021 r. Program Zawodów zamieszczony został na stronie internetowej: www.kuterport.pl. 

13. W czasie Zawodów obowiązują następujące zasady: 
a. łowienie odbywa się na dwie wędki metodą dowolną; 
b. dopuszczalne jest nęcenie punktowe od godz. 7:00; 
c. zabronione jest nęcenie rakietami zanętowymi; 
d. w czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych; 

przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi; 



zabrania się używania przynęt sztucznych, ikry, żywych lub martwych ryb (także jako 
dodatków do zanęty); 

e. pomaganie innym uczestnikom w łowieniu i podbieraniu ryb jest niedozwolone; 
f. zakazane jest używanie łódek zanętowych; 
g. używanie odkażacza oraz mat karpiowych jest obowiązkowe; 
h. przetrzymywane ryb możliwe jest tylko w siatkach o minimalnym wymiarze 300 cm; 
i. ważenie ryb (przetrzymywanych w siatkach) przez przedstawicieli organizatora Zawodów 

odbywa się na bieżąco (w miarę możliwości); 
j. złowienie amurów oraz karpi o wadze powyżej 6 kg należy zgłaszać na bieżąco sędziom (nr 

tel.: 734 162 430); 
k. zwycięża zawodnik, który złowi wagowo największą ilość ryb; 
l. wjazd samochodem na stanowisko możliwy jest jedynie w celu rozpakowania sprzętu oraz 

jego spakowania po zakończeniu Zawodów; wjazd i rozpakowanie możliwe będzie w godz. 
6:00–8:00, a wjazd i spakowanie sprzętu – po zakończeniu Zawodów w godz. 14:30–15:30. W 
razie zrezygnowania z uczestnictwa w Zawodach w czasie ich trwania, wjazd samochodem na 
stanowisko i spakowanie sprzętu możliwe będzie wyłącznie w ww. godzinach. 

14. W czasie trwania Zawodów zabrania się: 
a. wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania Zawodów, 
b. mycia rąk w łowisku,  
c. wyrzucania do łowiska zanęty, po zakończeniu Zawodów, 
d. używania echosond, 
e. używania przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka. 

15. Uczestnik nieprzestrzegający zasad określonych w szczególności w pkt. 13 i 14, a także innych 
miejscach Regulaminu, może podlegać dyskwalifikacji. Decyzję w przedmiocie dyskwalifikacji 
podejmują przedstawiciele Organizatora. W razie dyskwalifikacji opłata wpisowa nie podlega 
zwrotowi. Zdyskwalifikowany Uczestnik nie jest uwzględniany w liście rankingowej. 

16. Uczestnicy Zawodów wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w kanałach 
komunikacyjnych Organizatora oraz podmiotów z nim współpracujących. Wizerunek może zostać 
wykorzystany m.in. w celach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych, w tym w szczególności 
w materiałach promocyjnych 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. 

17. Zawody przeprowadzone zostaną według następującego harmonogramu: 
a. 6:00 – zbiórka zarejestrowanych Uczestników i losowanie stanowisk 
b. 7:00 – dozwolone nęcenie punktowe 
c. 7:30 – start zawodów 
d. 15:00 – zakończenie zawodów 
e. 16:00 – rozdanie nagród oraz grill dla Uczestników 

18. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania harmonogramu i stosowania się do poleceń 
przedstawicieli Organizatora (dalej: Przedstawiciele). Przedstawiciele informować będą 
Uczestników o rozpoczęciu i zakończeniu czasu przeznaczonego na łowienie. Przedstawiciele 
poinformują również Uczestników o upływie połowy czasu wyznaczonego na łowienie. 

19. Przydział stanowisk wędkarskich Uczestnikom nastąpi w drodze losowania. Uczestnikom nie 
przysługuje uprawnienie do odwołania się od wyników losowania. Losowanie przeprowadzone 
zostanie przez przedstawicieli Organizatora. Wszystkie stanowiska udostępnione na potrzeby 



Zawodów są równowartościowe. Uczestnik uprawniony jest do łowienia wyłącznie w obszarze 
swojego stanowiska. 

20. Przebieg Zawodów nadzorowany będzie przez przedstawicieli Organizatora. Przedstawiciele 
uprawnieni są do kontroli przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także do 
samodzielnego decydowania o dyskwalifikacji Uczestnika, nieprzestrzegającego postanowień 
Regulaminu. 

21. W czasie trwania Zawodów Uczestnicy nie są uprawnieni do korzystania z pomocy innych osób, z 
wyjątkiem przypadków losowych (np. splątanie żyłki, zaklinowanie się wędki itp.). 

22. Zwycięzcy Zawodów wyłonieni zostaną przez Organizatora po zakończeniu zawodów i 
zsumowaniu wagi wszystkich ryb złowionych przez każdego z Uczestników. W wyniku końcowym 
uwzględnia się jedynie ryby złowione w czasie wyznaczonym na łowienie, tj. w godzinach od 7:30 
do 15:00. Ryby złowione poza tymi godzinami nie będą uwzględniane w wynikach końcowych. 
Złowienie każdej ryby powinno być zgłoszone przez Uczestnika do Przedstawicieli. 

23. Uczestnik, który złowił ryby o największej łącznej wadze, zostanie uznany za zwycięzcę Zawodów. 
Kolejne miejsca przyznane zostaną według kolejnych najwyższych wyników w sektorach (2 i 3 
miejsce za pierwsze najwyższe wyniki w dwóch pozostałych sektorach, 4-6 miejsce za drugie 
najwyższe wyniki w każdym z trzech sektorów). W przypadku zgłoszenia przez sponsorów 
dodatkowych nagród, Organizator może zdecydować o nagrodzeniu Uczestników, którzy 
uplasowali się na dalszych miejscach. Od wyników Zawodów Uczestnikom nie przysługuje prawo 
odwołania. 

24. Jeżeli co najmniej dwaj Uczestnicy, którzy mogą zostać uznani za zwycięzców Zawodów uzyskają 
takie same wyniki, wybór Zwycięzcy nastąpi w drodze losowania przeprowadzonego przez 
Przedstawicieli. 

25. Nagrody wręczone zostaną Uczestnikom najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników 
Zawodów. 

26. Uczestnicy dokonujący rozpakowania i pakowania sprzętu w wyznaczonych godzinach, 
zobowiązani są do możliwie najszybszego i najefektywniejszego dokonania tych czynności oraz 
nieutrudniania ich przeprowadzania innym Uczestnikom. 

27. Organizator uprawniony jest do zakończenia Zawodów przed czasem ze względu na warunki 
pogodowe. Zakończenie Zawodów przed czasem ze względu na warunki pogodowe nie powoduje 
zwrotu opłaty wpisowej. 

28. Najpóźniej na trzy dni przed dniem rozpoczęcia Zawodów Uczestników uprawniony jest do 
zrezygnowania z uczestnictwa w Zawodach. W razie skorzystania z tego prawa, opłata wpisowa 
podlega zwrotowi. 

29. Organizator oświadcza, że w czasie trwania Zawodów Uczestnicy zobowiązani są do 
przestrzegania wszelkich zaleceń i obostrzeń zarządzonych przez odpowiednie organy, w związku 
ze stanem epidemii ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w drodze Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii. W razie nieprzestrzegania przez któregokolwiek z Uczestników Zawodów 
obowiązujących przepisów prawa, Organizator uprawniony będzie do wyproszenia Uczestnika z 
terenu Zawodów. W takiej sytuacji opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. 

30. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy prawa, a w 
szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

31. Lista Uczestników biorących udział w Zawodach stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
32. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.07.2021 r. i dotyczy opisywanych Zawodów. 
 



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Barbara Piotrowicz prowadząca działalność́ 

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 Zawodów Wędkarskich o Puchar Łowiska Kuter Port, 
Edycja letnia 2021 oraz promocji i reklamy Organizatora i podmiotów z nim współpracujących 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. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
ws. 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 osiągniecia 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. 

 



Załącznik nr 1: Lista uczestników Zawodów Wędkarskich o Puchar Łowiska Kuter Port, Edycja letnia 
2021 prowadzonych w dniu 30.07.2021 r.  
Lista uczestników Zawodów Wędkarskich o Puchar Łowiska Kuter Port, Edycja letnia 2021, 30.07.2021 r. 
Podpis uczestnika na niniejszej liście jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Zawodów. 
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