REGULAMIN
I LETNIEGO SPOTKANIA ZE ŚWIATEM KARPIA
14-17.07.2018
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Spotkanie odbędzie się na łowisku karpiowym Gosławice
Spotkanie ma charakter towarzyski
Wpisowe przeznaczone jest na opłacenie łowiska, wyżywienie, nagrody
W spotkaniu może wziąć udział 20 drużyn (dwu lub trzy – osobowych)
Dozwolone jest łowienie na 6 wędzisk / drużynę.
Zapisy należy potwierdzić wpłatą zaliczki w wysokości 500 zł brutto od drużyny
Wpisowe na spotkanie wynosi 1100 zł brutto od drużyny
Wpisowe powinno być wpłacone w całości do 10 maja 2018, natomiast zaliczka 500 zł w
ciągu 7 dni od zgłoszenia.
9. Zgłoszenia przyjmowane są e-mailowo pod adresem: redakcja@swiatkarpia.com
10. Wpłatę dokonujemy na numer rachunku bankowego: PKO BP 98 1020 2267 0000 4502
0097 5094, AS PRO MEDIA Adrian Śmigiel, ul. Wierzbowa 17, 62-800 KALISZ
11. W tytule proszę wpisać: SPOTKANIE GOSLAWICE LIPIEC + imiona i nazwiska
uczestników
12. Podczas spotkania obowiązuje regulamin łowiska karpiowego „Gosławice” http://www.goslawice.pl/lowisko/regulamin.html
13. Ryby powyżej +15 kg będą ważone i fotografowane/filmowane przez ekipę Świat Karpia
14. Każda osoba otrzyma pamiątkowy gadżet ze spotkania.
15. Łowcy pięciu największych ryb otrzymają nagrody ufundowane przez sponsorów.
16. Biorąc udział w spotkaniu uczestnicy wyrażają zgodę na filmowanie/fotografowanie oraz
wykorzystanie ich wizerunku do promocji spotkania/magazynu Świat Karpia.
Program:
14.07.18 r. - sobota
godz. 8.00 - 9.00 przyjazd na łowisko (potwierdzenie obecności)
godz. 9.00 - 11.00 spotkanie integracyjne (ciepły posiłek, grill + piwo/napoje, pokazy)
godz.11.00 - 12.00 losowanie, rozjazd na stanowiska oraz rozpoczęcie łowienia
godz.15.30 - zjazd autami na parkingi
godz. 18.00 - ważenie ryb (tylko tych powyżej 15 kg)
15.07.18 r. - godz. 8-10, 18-19 ważenie ryb (tylko tych powyżej 15 kg)
16.07.18 r. - godz. 8-10, 18-19 ważenie ryb (tylko tych powyżej 15 kg)
17.07.18 r. - wtorek
godz. 8.00 – ważenie (tylko tych powyżej 15 kg)
godz. 9.00 - zakończenie łowienia
godz. 11.30 - 12.00 - oficjalne zakończenie, podsumowanie spotkania, wręczenie nagród

