
 

 

 

Konkurs „Poświęć chwilę – chroń ryby, wodę i przyrodę” 

 

Celem konkursu jest podnoszenie atrakcyjności wędkarskiej wód Wigierskiego Parku 

Narodowego. W osiągnięciu tego celu bardzo istotne jest pozyskiwanie i właściwe wykorzystanie 

wiedzy nt. czynników wpływających na liczebność, strukturę gatunkową oraz wiekową ryb. 

 

Wędkarzu!  

Poświęć chwilę czasu, policz oraz zważ ryby zabierane z łowiska, odnotuj to w rejestrze połowu 

ryb i zwróć rejestr we wskazanych poniżej miejscach.  

My postaramy się o jak najlepsze wykorzystanie tych informacji, by ryb w jeziorach Parku było 

jak najwięcej a wędkowanie zapewniało satysfakcję i dobrze służyło wędkującym oraz 

przyrodzie. Będziemy także upowszechniać zbiorcze wyniki połowowe na naszej stronie 

internetowej, przy zachowaniu pełnej anonimowości źródła informacji. 

 

Jak wziąć udział w konkursie?  

Rejestr połowu ryb otrzymasz przy zakupie każdej licencji wędkarskiej na wody Wigierskiego 

Parku Narodowego. Jeśli korzystasz z serwisu sprzedaży internetowej e-parki, rejestr taki należy 

pobrać wraz z dowodem zakupu licencji.   

W rejestrze zawarta jest krótka instrukcja, postępuj więc zgodnie z określonymi w niej zasadami. 

Każdy prawidłowo wypełniony, a następnie zwrócony rejestr połowu ryb będzie brał udział w 

losowaniu nagród. Rejestry należy zwracać do dnia 15 stycznia 2021 r., w następujących 

miejscach: 

1) Bryzgiel: Leśniczówka „Powały”, sklep spożywczo-przemysłowy ABC, przystań żeglarska 

„Kamena”; 

2) Krusznik: leśniczówka „Krusznik”; 

3) Gawrych Ruda: ośrodek zarybieniowy PZW, sklep spożywczy „Wodnik”; 

4) Słupie: leśniczówka „Słupie”; 

5) Stary Folwark: sklep spożywczo-przemysłowy „Kormoran”;  

6) Stary Folwark: Muzeum Wigier; 

7) Tartak: wylęgarnia ryb WPN; 

8) Czerwony Folwark: wystawa rybacka; 

9) Leszczewek: leśniczówka „Leszczewek”; 

10) Krzywe: siedziba WPN;  

11) wszystkie punkty prowadzące bezpośrednią sprzedaż licencji wędkarskich. 



2 
 

Rejestr połowu ryb można również wysłać pocztą lub mailem na adres Wigierskiego Parku 

Narodowego: 

Krzywe 82, 16-402 Suwałki, wigry_pn@wigry.org.pl 

Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody: trzy roczne licencje uprawniające do 

wędkowania w wybranych wodach Wigierskiego Parku Narodowego w 2021 roku.  

Losowanie nagród odbędzie się w dniu 29 stycznia 2021 r., w siedzibie Wigierskiego Parku 

Narodowego w miejscowości Krzywe, w sali konferencyjnej na parterze budynku, o godzinie 

10.00. Losowanie nagród będzie jawne. 

Nagrody w postaci licencji wędkarskich zostaną przyporządkowane do konkretnych osób na 

podstawie numeru licencji wędkarskiej, który musi być wpisany do każdego rejestru połowu ryb. 

Losowanie rejestrów zakończy się z chwilą wyłonienia trzech nagrodzonych osób. 

Biorąc udział w konkursie można otrzymać maksymalnie jedną nagrodę. 

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu losowania nagród w siedzibie WPN w m. 

Krzywe. Wyniki zostaną upublicznione także na stronie internetowej WPN (www.wigry.org.pl). 

 

 

 

INFORMACJA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu 

„Poświęć chwilę - chroń ryby, wodę i przyrodę” 

organizowanego przez Wigierski Park Narodowy 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)) informuje się, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 
Suwałki. 

2. Dane osobowe gromadzone będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:  

a) organizacji konkursu i przyznania nagród, 

b) promocji wydarzenia i nagrodzonych uczestników. 

3. Dane osobowe udostępniane będą organizatorom konkursu oraz członkom Jury. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat, z wyjątkiem uczestników nagrodzonych, 
których dane będą przetwarzane do chwili odwołania zgody. 

6. Każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody. 

7. Każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 


