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REGULAMIN KONKURSU 

„Najlepsze łowisko wędkarskie” II edycja 2013 

organizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

„Wielkie Jeziora Mazurskie” 

 

I. Cele konkursu: 

 

1. Promowanie łowisk wędkarskich funkcjonujących na obszarze LGR „Wielkie 

Jeziora Mazurskie”. 

2. Aktywizowanie mieszkańców do tworzenia nowych miejsc pracy w oparciu  

o łowiska wędkarskie organizowane przy wsparciu finansowym z PO RYBY. 

3. Rozszerzenie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej i promocja regionalnej kuchni 

serwującej dania sporządzane z ryb.  

 

II. Zasady udziału w konkursie: 

 

1. Do konkursu mogą być zgłaszane łowiska wędkarskie z gmin wiejskich:  

Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Pozezdrze, Srokowo, Wydminy  

oraz gmin miejsko-wiejskich: Ryn i Węgorzewo.  

2. Łowiska wędkarskie będą oceniane w dwóch kategoriach: łowiska zamknięte 

(odpłatne) i łowiska ogólnodostępne (bezpłatne) np. dla gości przebywających 

w danym obiekcie turystycznym.  

3. Zgłoszeń należy dokonywać: 

• pisemnie na formularzu zgłoszenia, 

• na adres biura LGR: ul. Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo, 

• od 21 maja do 31 lipca 2013r.  (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia). 

• do zgłoszenia powinny być dołączone płyty CD ze zdjęciami łowiska. 

4. Formularze zgłoszenia oraz Regulamin konkursu dostępne są w Biurze LGR 

„Wielkie Jeziora Mazurskie” i na stronie internetowej www.mazurylgr.pl. 

5. Formularz zgłoszenia musi być podpisany przez właściciela/i zgłaszanego 

łowiska wędkarskiego. 

6. Informacji dot. konkursu udzielają pracownicy Biura LGR „Wielkie Jeziora 

Mazurskie” w Węgorzewie: 

ul. Plac Wolności 1b oraz pod nr tel. 87 428 47 41. 
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Zasady przeprowadzania  konkursu: 

 

1. Konkurs trwa od 1 maja do 31 sierpnia 2013r. 

2. Każde zgłoszone łowisko wędkarskie zostanie ocenione przez Komisję Konkursową  

na podstawie jednolitego arkusza oceny w oparciu o kryteria zatwierdzone                     

przez Zarząd LGR. 

3. Poprzez głosowanie na portalu społecznościom Facebook  

(https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Lokalna-Grupa-Rybacka-

Wielkie-Jeziora-Mazurskie/444416052265373) wybrane zostanie łowisko, które 

otrzyma nagrodę specjalną – tytuł „Łowiska Publiczności”. Głosowanie                            

na Facebooku polega na kliknięciu opcji – „lubię to” pod zdjęciem danego łowiska 

na profilu Stowarzyszenia. Łowisko z największą liczbą oddanych głosów „lubię to” 

uzyska tytuł „Łowiska Publiczności”.      

4. W skład trzyosobowej Komisji Konkursowej wchodzą: 

- członek Zarządu LGR 

- członek Komitetu LGR 

- pracownik Biura LGR 

5. Komisja ocenia zgłaszane do konkursu łowiska do 15 sierpnia 2013r. O terminie 

oceny łowisk wędkarskich Komisja zawiadamia ich właścicieli z co najmniej  

3-dniowym wyprzedzeniem. 

 

Nagrody: 

1. Zwycięzcom konkursu za trzy pierwsze miejsca przyznawane są nagrody rzeczowe. 

Natomiast wszystkie łowiska wędkarskie uczestniczące w konkursie otrzymają 

pamiątkowe dyplomy. 

1a. Ponadto w drodze głosowania na facebooku wyłonione zostanie łowisko, które 

       otrzyma specjalne wyróżnienie publiczności.     

2. Nagrody są wręczane podczas uroczystego podsumowania konkursu.  

3. O terminie i miejscu wręczenia nagród zainteresowane osoby zostaną 

powiadomione na piśmie lub telefonicznie z 7-dniowym wyprzedzeniem. 

 
Inne uwagi: 

1. Interpretacja zapisów regulaminowych przysługuje Komisji Konkursowej. 

2. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne. 
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