
Załącznik nr 2                                           

REGULAMIN 

imprezy integracyjnej organizowanej przez 

POMORSKĄ OKRĘGOWĄ IZBĘ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

„Zawody w wędkarstwie morskim o Puchar Przewodniczącego Pomorskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – V edycja, 2019 r.” 

 

REGULAMIN imprezy integracyjnej:  

1. Terminy: marzec i kwiecień 2019 r. Dokładne terminy zostaną ustalone po zakończeniu 

przyjmowania zgłoszeń 

2. Miejsce zawodów: Ustka 

3. Warunki uczestnictwa:  

Dobry stan zdrowia, wpłata wpisowego, dokonanie zgłoszenia w oparciu o niniejszy 

Regulamin . 

4. Zgłoszenie uczestnictwa:  

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 30 stycznia 2019 r. e-mailem zatytułowanym „Zawody w 

wędkarstwie morskim” wysłanym na adres slupsk@pom.piib.org.pl. W treści e-maila należy 

zgłosić chęć swojego uczestnictwa w zawodach, podać imię i nazwisko, numer członkowski 

POIIB oraz numer telefonu kontaktowego ( i e-mail jeżeli inny). Do e-maila należy dołączyć 

skan uzupełnionego OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA ZAWODÓW. 

Rejestracji zgłoszeń i kwalifikacji do uczestnictwa w zawodach dokona Zespół ds. Integracji i 

Promocji POIIB. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej ilość miejsc na wybrany 

termin, o zakwalifikowaniu do zawodów będzie decydować kolejność przesłania e-maili.  

O zakwalifikowaniu uczestnicy będą powiadomieni e-mailem. Pozostałe osoby zostaną 

wpisane na listę rezerwową.  

5. Po otrzymaniu e-maila z informacją o zakwalifikowaniu się Uczestnicy zawodów 

powinni niezwłocznie w terminie wskazanym w e-mailu uiścić wpisowe, które będzie 

potwierdzeniem uczestnictwa w zawodach. 

 

6. Wysokość wpłaty wpisowego:  

1) Wpisowe wynosi 50,- zł/osobę 
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2) Wpisowe należy opłacić niezwłocznie po otrzymaniu e-maila potwierdzającego 

zakwalifikowanie do zawodów przelewem na konto POIIB numer 87 1130 1121 0006 5245 

5720 0001 w treści przelewu należy podać imię i nazwisko Uczestnika z dopiskiem: „Zawody 

w wędkarstwie morskim oraz wybrany termin” 

7. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom pokrycie kosztów: wynajęcia kutrów, posiłku 

podczas zawodów, nagród, upominków oraz ubezpieczenia zawodników. Pozostałe koszty 

(takie jak nocleg oraz dojazd) uczestnicy poniosą indywidualnie. 

8. Uczestnicy zawodów powinni zgłosić się osobiście w dniu zawodów. Organizator nie 

zapewnia dojazdu ani noclegu. 

9. Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą dowód osobisty. Do uczestnictwa w zawodach nie 

jest wymagane posiadanie karty wędkarskiej ani jakichkolwiek zezwoleń. 

10. Uczestnicy zobowiązani są do:  

1) ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i Programu,  

2) udzielania pomocy innym uczestnikom zawodów, którzy takiej pomocy potrzebują,  

3) pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika na rzecz 

organizatora lub osób trzecich.  

11. Postanowienia końcowe:  

1) Organizator ma prawo wykluczenia z zawodów osób, które nie podporządkowują się 

Regulaminowi zawodów bez obowiązku zwrotu wpisowego.  

2) Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.  

3) Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione 

przez uczestnika w czasie trwania zawodów.  

4) Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany 

Programu zawodów w zależności od zaistniałej sytuacji.  

 

 


