
PRAVIDLÁ AKCIE „VYDÁVAJTE HLAVATKI“

1. Organizátorom kampane „VYDÁVAJTE HLAVATKI“ je združenie „Krakowski Klub G owatka“.ł

2. Projekt je zameraný na podporu vypustenia uloveného lososa/ hlavatki/ oby ajného medzi č
rybárov. 

3. Každý rybár, ktorý vypustí zdokumentovaného, legálne uloveného   ve kého dunajského   ľ
lososa/hlavatku/, dostane pamätnú pe iatku, diplom a „cenu za prekvapenie“.č

4. Fotografia ulovenej ryby (najlepšie na odmerke) spolu s videom dokumentujúcim vypúš anie ť
a odchod rýb, krátky popis dobrodružstva a korešponden nú adresu treba zasla  KKG na túto č ť
adresu: klub @ glowatka.pl.

5. Pri zaznamenávaní vypúš ania rýb musí rybár slovne uvies  názov rieky, dátum a as. Potešíť ť č
nás, ak rybár ur í miesto lovu. Dôveryhodnos  predloženého materiálu bude hodnoti  správna č ť ť
rada KKG.

6. Všetky materiály zaslané ú astníkmi kampane, KKG a sponzormi zú ast ujúcimi sa na č č ň
kampani sú oprávnení akýmko vek spôsobom  použi . Fotografie a videá zaslané spolo nosti ľ ť č
KKG budú zverejnené na sociálnej sieti Facebook na webovej stránke s názvom „Wypuszczam 
G owatki“.ł

7. Sponzori schválení KKG financujú prekvapivé ceny pre každú osobu nominovanú na 
známku. 

8. V marci 2022 sponzori kampane spolu so správnou radou KKG vyberú z predložených 
materiálov tri najzaujímavejšie a ich autori získajú špeciálne ceny. 

9. Nominovaní na známku sa zaväzujú zverejni  svoje meno a priezvisko, dátum a rieku, na ť
ktorej bol ulovený dunajský losos/hlavatka/. 

10. Na akcii sa môžu zú astni  rybári, ktorí v období od 1. júna 2021 do 28. februára 2022 č ť
ulovili a prepustili hlavatku v Po sku. Akcie sa môžu zú astni  kolegovia rybári zo Slovenska, ľ č ť
ktorí chytajú a púš ajú penice na hrani ných úsekoch riek Dunajec alebo Poprad.ť č

11. Iba osoby nominované radou krakovského klubu G owatka majú právo nosi  pe iatku ł ť č
„VYDÁVAJEM HLAVATKI“. 

12. Každý ú astník akcie „VYDÁVAJEM HLAVATKI i“ zaslaním materiálov na adresu KKG - č
potvrdzuje, že akceptuje ustanovenia týchto predpisov, 

-------------------------------------------------------------------------------------
1.Upresnenie presného miesta úlovku nie je formálnou požiadavkou, použije ho však spolo nos  KKG č ť
na následné rybie pan uchy s lososom   dunajským/hlavatki/. V rámci spolupráce s PZW Nowy S cz č ą
môžu by  zhromaždené materiály použité aj v kampani „Monitorovanie populácie Hlavatki na základe ť
rybárskych fotografií“
2.Vytvorená stránka bude miestom pre zverejnenie: log organizátora asponzorov, popisu akcie s jej 
predpismi a všetkých materiálov zaslaných ú astníkmi. Webová stránka za ne pracova  od dátumu č č ť
za atia udalosti.č
3.Krakowski Klub G owatka si vyhradzuje právo akciu opakova  v nasledujúcich rokoch.ł ť


