Warsztat ABC wędkowania
Realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 20142020, Priorytet 4.
Kulminacyjnym
momentem przy realizacji operacji pn. „Wyposażone i
bezpieczne łodzie turystyczno-wędkarskie, vademecum ABC wędkowania i
warsztat ABC wędkowania jako skuteczne narzędzie w promowaniu, zachowaniu i
upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury”, będzie
warsztat ABC wędkowania na który serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.
Warsztat dedykowany jest głównie dla dzieci i młodzieży z obszaru działania
Lokalnej Grupy Rybackiej Nasza Krajna i Pałuki oraz osób zainteresowanych
tematyką wędkarstwa z poza obszaru.
Warsztat będzie zorganizowany w dniu 11.08.2018 roku o godzinie 11.00 na
terenie stanicy wędkarskiej w Więcborku przy ulicy Potulickich 2. Podczas
warsztatu ichtiolog z wyższym wykształceniem zaprezentuje : dlaczego warto być
i jak zostać wędkarzem PZW, najpopularniejsze metody połowu ryb, przynęty i
zanęty, najczęściej poławiane gatunki ryb jeziorowych, zarybienia wód, ochrona
ryb, sztuczny rozród ryb (na przykładzie jednego gatunku ryby), quiz
multimedialny (rozpoznawanie ryb i ich biologii), krzyżówka młodego wędkarza.
Warsztat będzie w formie prezentacji multimedialnej min 2 godziny lekcyjne(2x45
minut). Na zakończenie warsztatu każdy z jego uczestników otrzyma dyplom
ukończenia warsztatu oraz publikację Vademecum ABC wędkowania.
Ilość miejsc ograniczona, 30 osób. Zapisów dokonuje się za pomocą wiadomości
sms na nr telefonu 668339896 lub e – mail : dyrektor@opzw.bydgoszcz.pl podając
imię, nazwisko, rok urodzenia , miejsce zamieszkania, lub osobiście na terenie
stanicy wędkarskiej w Więcborku.
Planuje się inne atrakcje takie jak : gadżety, nagrody, upominki dla najbardziej
aktywnych. Serdecznie zapraszamy!!!!!!!!!!!!!!
Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Celem operacji jest
„Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez zakup
i wypożyczanie bezpiecznych i wyposażonych łodzi turystyczno-wędkarskich,
wydanie vademecum ABC wędkowania oraz przeprowadzenie warsztatu ABC
wędkowania”.

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w warsztacie ABC
wędkowania w dniu 11.08.2018r.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:
1) Administratorem danych jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w
Bydgoszczy, ul. Toruńska 57a, 85-023 Bydgoszcz.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Okręgu Polskiego
Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy jest możliwy w siedzibie Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy ul. Toruńska 57a, 85-023
Bydgoszcz,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług
świadczonych na terenie ośrodka, przystani wędkarskiej.
4) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat po
zakończeniu usługi, w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez
Administratora.
5) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych w zakresie
wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości
zrealizowania usługi.
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych
osobowych do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

