
Zarząd Krakowskiego Klubu Głowatka serdecznie zaprasza Wędkarzy, Przyjaciół 

Królowej Dunajca i naszego Klubu oraz każdego chętnego do udziału w  

XXVII Międzynarodowym Pucharze Głowatki, który odbędzie się w dniach  

22 – 24 października z bazą w Sromowcach Niżnych – Hotel „Nad Przełomem” 

 

PLANOWANY ROGRAM PUCHARU: 
(który może się jeszcze zmienić w drobnych szczegółach, choćby w osobach prelegentów)  

PIĄTEK 22 października 
12.00 – 13.00 – zarybienie sromowieckiego odcinka Dunajca lipieniem (może i czymś więcej), rybą zakupioną z 

organizowanej przez Klub Głowatka – akcji, 

14.00  - 15.00 kwaterunek wędkarzy i gości, 

16.00 – oficjalne przywitanie uczestników pucharu z zaproszeniem na panel dyskusyjny poprzedzony wykładami 

prelegentów: Artur Furdyna – temat „Jak chronić polskie rzeki”, Łukasz Kipiel – „Znaczenie znakowania ryb i 

współpraca PZW Nowy Sącz z Klubem Głowatka”, Piotr Zieliński – temat „Głowacica” – (hotelowa sala bankietowa) 

18.00 – dalszy ciąg dyskusji i opowieści wędkarskich przy wspólnej biesiadzie, którą organizuje Ela i Darek 

Michalscy oraz Krzysiek Gryniewicz,  okraszonej koncertem „Kapeli z Pienin”  

SOBOTA 23 października 
8.00 - śniadanie, 

9.00 - pokazy sprzętu wędkarskiego, konkurs w rzucie do celu spinning i mucha, pokaz wiązania przynęt 

głowacicowych i inne atrakcje. 

11.00 – kwaśnica i inne miejscowe przysmaki - poczęstunek Koło Gospodyń Wiejskich z Sromowiec Niżnych, 

12.00 - tradycyjne wpuszczenie głowacicy (przystań flisaków koło hotelu) 

13.00 - rozpoczęcie I tury wędkarskich poszukiwań Królowej Dunajca, 

18.24 - zakończenie I tury,  

19.00 - obiadokolacja, 

20.00 - licytacja sprzętu wędkarskiego 

NIEDZIELA 24 października 
6.17 - rozpoczęcie II tury wędkarskich zmagań, 

8.00 - przerwa na śniadanie, 

12.00 - zakończenie II tury, 

13.00 - ogłoszenie wyników poszukiwań Królowej Dunajca uhonorowanie zwycięzcy,  

13.30 – wspólny pożegnalny obiad. 

 
             Koszt udziału w Międzynarodowym Pucharze Głowatki wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem w 

Hotelu „Nad Przełomem” wynosi: 550 złotych od wędkarza.   

Członkowie KKG z opłaconą składką członkowską – 450 złotych. 

Dla chętnych, którzy nie będą korzystać  z hotelowego noclegu i wyżywienia, koszt samego startowego w 

naszej imprezie wynosi 200 złotych. 

            Dla osób towarzyszących zawodnikom, korzystających z noclegu i wyżywienia hotelowego (bez 

udziału w zawodach) koszt wynosi 380 złotych - osoba dorosła, dzieci do lat 14 – 200 złotych, dzieci do lat 

3 - gratis . (Osoba towarzysząca, nie otrzymuje pucharowych gadżetów – okolicznościowego znaczka, 

pamiątkowej koszulki ale zawsze może sobie wcześniej zamówić i zakupić w trakcie imprezy) 
 



Zgłoszenia i zapisy przyjmujemy jedynie przez wpłacenie na konto Krakowskiego Klubu Głowatka zaliczki w 

wysokości 200 złotych (oczywiście można wpłacić, pełną kwotę)  najpóźniej   do  30 września 2021r.  

Dokonując wpłaty  prosimy o dopisek w postaci:  nazwiska i imienia z określeniem statusu uczestnictwa oraz 

rozmiaru pamiątkowej koszulki dla biorących udział w pucharowej rywalizacji  (S, M, L, XL, XXL, XXXL) 

Dla zdecydowanych i zainteresowanych udziałem w XXVII Międzynarodowym Pucharze Głowatki podajemy numer 

konta klubu na które należy dokonać wpłatę  zaliczki  - Santander Bank: 

 

                                 46 1090 2590 0000 0001 3489 5905 
 

Kontakt:  klub@glowatka.pl ,  telefon:  668 809 605, 600 370 310 lub 502 353 677. 

Informujemy, że pucharowe poszukiwanie „Królowej Dunajca” odbywa się tylko w formule „złów i wypuść” 

zgodnie z przepisami i regulaminem PZW Nowy Sącz.  Biorący udział w Pucharowej rywalizacji muszą posiadać 

aktualne opłaty wędkarskie na wodach PZW Nowy Sącz. 

                            

Z wędkarskim pozdrowieniem:     Prezes Zarządu Krakowskiego Klubu Głowatka   -   Zdzisław ADAMCZYK 

mailto:klub@glowatka.pl

