REGULAMIN AKCJI „ WYPUSZCZAM GŁOWATKI”
1.

Organizatorem akcji " Wypuszczam Głowatki" jest Stowarzyszenie „Krakowski Klub Głowatka”.

2.

Przedsięwzięcie ma na celu propagowanie wśród wędkarzy wypuszczania złowionych głowacic.

3.

Każdy wędkarz, który wypuści w sposób udokumentowany, złowioną zgodnie z prawem wymiarową
głowacicę otrzyma pamiątkowy znaczek, dyplom oraz „nagrodę niespodziankę”.

4.

Zdjęcie złowionej ryby (najlepiej na miarce) wraz z filmikiem dokumentującym wypuszczenie i
odpłyniecie ryby, krótki opis przygody oraz adres korespondencyjny, należy przesłać do KKG na
adres: klub@glowatka.pl.

5.

W trakcie nagrywania faktu wypuszczenia ryby wędkarz musi słownie podać nazwę rzeki, datę i
godzinę. Będzie nam miło, jeżeli wędkarz dookreśli miejsce złowienia 1.
Wiarygodność nadesłanego materiału będzie oceniał Zarząd KKG.

6.

Wszystkie nadesłane przez uczestników akcji materiały, KKG oraz sponsorzy biorący udział w akcji
mają prawo wykorzystywać w dowolny sposób. Zdjęcia i filmiki nadesłane do KKG będą
publikowane w serwisie społecznościowym Facebook na stronie pod nazwą ,,Wypuszczam
Głowatki” 2.

7.

Zatwierdzeni przez KKG sponsorzy fundują nagrody niespodzianki dla każdego nominowanego do
znaczka.

8.

W marcu 2022 roku Sponsorzy akcji wraz z Zarządem KKG wybierają spośród nadesłanych
materiałów trzy najciekawsze a ich autorzy otrzymają specjalne nagrody.

9.

Nominowani do znaczka zgadzają się na ujawnienie swojego imienia i nazwiska, daty i rzeki w
której została złowiona głowacica.

10.

W akcji mogą brać udział wędkarze którzy głowacicę złowili i wypuścili na terenie Polski w okresie
od 1 czerwca 2021 do 28 lutego 2022 3. W akcji mogą wziąć udział koledzy wędkarze ze Słowacji,
którzy złowią i wypuszczą głowatkę na odcinkach granicznych rzek Dunajec lub Poprad

11.

Prawo do noszenia znaczka " Wypuszczam Głowatki" mają wyłącznie osoby nominowane przez
Zarząd Krakowskiego Klubu Głowatka.

12.

Każdy uczestnik akcji " Wypuszczam Głowatki" przesłaniem na adres KKG materiałów –
potwierdza, że akceptuje zapisy niniejszego regulaminu,

1 Dookreślenie dokładnego miejsca złowienia nie jest wymogiem formalnym, ale zostanie wykorzystane przez KKG przy
kolejnych prowadzonych przez klub zarybieniach głowacicą.
W ramach współpracy z PZW Nowy Sącz zebrane materiały mogą być wykorzystane również w prowadzonej akcji
"Monitoring Populacji Głowacicy na podstawie Fotografii Wędkarskich"
2 Utworzona strona będzie miejscem przeznaczonym na publikację: logotypów Organizatora i Sponsorów, opisu akcji z
jej regulaminem i wszystkich przesłanych przez uczestników materiałów. Strona zacznie działać z datą rozpoczęcia
wydarzenia.

3 Krakowski Klub Głowatka zastrzega sobie możliwość powtarzania akcji w latach następnych.

