Regulamin zawodów wędkarskich dla Pracowników
„NITRO-CHEM” S.A. o Puchar Prezesa

1. Miejsce zawodów: Łowisko Otorowo, Otorowo 41, 86-050 Otorowo
2. Termin: 19.06.2021 r. (sobota),
Rozpoczęcie łowienia: około 9:00.
Harmonogram*
6:30 zbiórka uczestników, miejsce zbiórki: Łowisko Otorowo,
6:50 losowanie stanowisk, regulamin
7:30 udanie się do wylosowanych stanowisk
9:00 start zawodów
10:00 śniadanie "pod chmurką"
13:00 zakończenie zawodów, wyłonienie zwycięzcy
13:30 wspólny grill/rozdanie nagród
14:30 zakończenie eventu
*orientacyjne godziny

3. Organizator: Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A.
4. Uczestnictwo:
Do udziału w zawodach uprawnieni są pracownicy Zakładów Chemicznych „NITROCHEM” S.A. oraz członkowie ich rodzin jako osoba towarzysząca. Każdemu
pracownikowi/zawodnikowi może towarzyszyć jedna osoba.
Osoba towarzysząca może pomagać pracownikowi Zakładów Chemicznych „NITROCHEM” S.A. jednak nie może startować w zawodach indywidualnie. Nagrodę zdobywa
pracownik Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A.
5. Opłaty:
Za udział w zawodach pobierana będzie symboliczna opłata rejestracyjna w wysokości
30 zł. brutto od zawodnika. Za zebrane fundusze zakupione zostaną napoje dla
wszystkich uczestników eventu.

6. Zgłoszenia:
Imię i nazwisko uczestnika wraz z informacją o imieniu, nazwisku i wieku osoby
towarzyszącej należy przesłać mailowo na adres: kwasniewska@nitrochem.com.pl.
W tytule maila prosimy wpisać „Zawody wędkarskie o Puchar Prezesa”
Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2021 roku do godziny 15:00.
7. Zasady:
- dozwolony jest połów ryb na maksymalnie 2 wędki,
- uczestnik powinien posiadać siatkę minimum 2 metrową i niemetalową,
- rywalizacja metodą spławikową lub gruntową,
- czas łowienia 4 godziny,
- o miejscu łowienia decyduje losowanie,
- uczestnik zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko odłowu w promieniu
minimum 10 metrów,
- zabronione jest obrabianie oraz patroszenie ryb na terenie obiektu,
- bezwzględnie zabrania się kąpieli oraz używania sprzętu pływającego.
Zasady ustalania wyników:
Podstawą klasyfikacji zawodnika jest waga złowionych ryb. Przy równej wadze
złowionych ryb przez więcej niż jednego zawodnika, decyduje większa liczba złowionych
ryb, a przy takiej samej liczbie złowionych ryb - waga największej ryby.
Zawodnik może zostać wykluczony z zawodów za:
- nęcenie ryb przed sygnałem do nęcenia,
- używanie metody połowu niezgodnie z regulaminem,
- łowienie na sąsiednim stanowisku,
- zabranie ryby złowionej przed i po sygnałach oznaczających początek i koniec
łowienia,
- w sprawach spornych, ostateczna decyzja należy do Sędziego Zawodów,
7. Nagrody:
a. zawodnik zajmujący I miejsce otrzymuje Puchar Prezesa, złoty medal oraz voucher
o wartości 500,00 zł brutto do wykorzystania w sklepie wędkarskim.
b. zawodnik zajmujący II miejsce otrzymuje srebrny medal oraz voucher o wartości
300,00 zł brutto do wykorzystania w sklepie wędkarskim.
c. zawodnik zajmujący III miejsce otrzymuje brązowy medal oraz voucher o wartości
200,00 zł brutto do wykorzystania w sklepie wędkarskim.
Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

Pracodawca (Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A.) jako płatnik doliczy wartość nagrody do
pozostałych przychodów pracownika oraz zostaną rozliczone wszelkie obciążenia z tego
wynikające. Wartość nagrody konkursowej wykazana zostanie w zeznaniu razem z dochodami
ze stosunku pracy (PIT-11).

