
	
 
 
Dziękujemy za dołączenie do naszego wydarzenia Street Fishing Extreme 2019 we 
Wrocławiu. W kilku punktach przesyłam podstawowe informacje, których przeczytanie 
zapewni nam sprawniejszą organizację imprezy. Proszę, poświęć chwilę i zapoznaj się z 
nimi … będzie nam łatwiej i przyjemniej spędzimy czas. 
 
AGENDA 

• 7:30 - REJESTRACJA - (08.06.2019) w Biurze Zawodów zlokalizowanym na 
Bulwarach Politechniki Wrocławskiej (Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 41A). 
Uwaga! wcześniej będziemy (Organizatorzy) bardzo zajęci organizacją imprezy więc 
nasza dostępność będzie ograniczona. Później przybijemy piątki! :) 

• 8:20 – ODPRAWA – plac Biura Zawodów 
• 8:30 - START -  startujemy z rywalizacją. Zdjęcie grupowe! 
• 17:00 - KONIEC - kończymy zbieranie kart startowych (po tej godzinie nie 

przyjmujemy kart). 
• 18:00 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW - wręczenie nagród 1-10 i dodatkowych. 
• Informacje o dodatkowych atrakcjach wysyłane będą SMS’em (20 konkursów SMS). 

PAKIETY INFORMACYJNE 
1. Lista startowa (zobacz, który masz numer startowy i zapamiętaj - rejestrujemy tylko na 
podstawie numeru): https://tinyurl.com/sfe2019wLista 
2. Mapa (zapoznaj się z terenem zawodów): https://tinyurl.com/sfe2019wMapa 
3. Zasady punktacji: https://tinyurl.com/sfe2019wPunktacja 
 
KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z WARUNKAMI UBEZPIECZNENIA 
OWZ PZU: https://tinyurl.com/sfe2019bOWU 
 
WYDRUKUJ PRZED ZAWODAMI  

1. Oświadczenie (usprawnisz nam zapisy jeśli przyjedziesz z wypełnionym 
dokumentem; takie formularze będą też na miejscu ale w BARDZO 
OGRANICZONEJ ILOŚCI) https://tinyurl.com/sfe2019wOSW 

 
2. Mapa do druku: terenu zawodów https://tinyurl.com/sfe2019MAPAw oraz mapa 

wysp: https://tinyurl.com/sfe2019MAPAww 
 
PZW i OPŁATY 
Zarząd O/PZW we Wrocławiu jest patronatem honorowym wydarzenia Street Fishing 
Extreme 2019. Zwolnił nas z opłat dodatkowych. Pamiętajcie jednak o zabraniu karty 
wędkarskiej. 
 
DODATKOWE INFORMACJE 
1. Regulamin: https://wroclaw2019.evenea.pl/strona/?ESID=7205	
2. Dodatkowe informacje: https://wroclaw2019.evenea.pl/strona/?ESID=7204	
3. Parkingi – miasto, w pobliżu Biura Zawodów, okolice Politechniki Wrocławskiej 
4. Toalety - na miejscu + miejskie. 
5. Telefony - koniecznie weźcie ze sobą i naładujcie (20!!!! konkursów SMS). Wszystkie 
punktowane ryby podlegają weryfikacji na podstawie zdjęcia. 
 
Jeszcze raz pragniemy podziękować naszym Partnerom, którzy przygotowali dla Was 
nagrody i niespodzianki. 
 
Pozdrawiamy  
Zespół Street Fishing 



5 BARDZO WAŻNYCH ZASAD 
 
 

 
1. BEZPIECZEŃSTWO! Jesteś całkowicie odpowiedzialny za własne 

zdrowie. Zadbaj też o innych uczestników! Pomagaj! Jeśli będzie coś nie 
tak … zachowuj się tak jak na co dzień gdyby wystąpił wypadek - dzwoń 
na numer alarmowy 112. … Jak się skaleczysz … w Biurze Zawodów 
mamy apteczkę. 

 
2. KULTURA! Spożywanie alkoholu na imprezie jest ZABRONIONE! 

Grozi dyskwalifikacją zawodnika. Ubezpieczenie nie obejmuje osób, które 
są pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych (kawę 
można J). Poza tym DZIECI (w tym roku 24 uczestników to dzieci) – 
pokażmy jak bawią się dorośli. Mamy na nie ogromy wpływ!  

 
3. UCZCIWOŚĆ! Wierzymy w ludzi i ich uczciwość dlatego ułatwiamy 

uczestnictwo pasjonatom wędkarstwa, którzy chcą nie tylko rywalizować 
ale też dobrze się bawić. Dlatego … graj FAIR! Jeśli zobaczysz próby 
oszustwa zgłoś (zrób zdjęcie, wyślij do nas na numer SFP: 663 180 674, 
zadzwoń). 

 
4. DOBRA ZABAWA! Baw się dobrze, pomóż innym bawić się równie 

dobrze. Pomagaj, wspieraj, poznawaj jak najwięcej osób … kto wie co 
przyniesie przyszłość.  

 
5. ZDJĘCIA I FILMY!  

 
a. Jeśli złowisz fajną rybę to zrób zdjęcie portretowe na tle miasta i 

wyślij je na adres biuro@streetfishing.pl. Ozłocimy Ciebie! Nie 
jesteśmy w stanie być wszędzie … stąd PROSIMY o Wasze 
zdjęcia. 
 

b. Jeśli nagrasz film, zrobisz relację na swojej stronie, blogu … 
podejśli do nas link na biuro@streetfishing.pl. Opublikujemy, 
będziemy reklamować Twój materiał na naszym facebooku. 

 
 

c. UWAGA! Możemy już zdradzić – w Biurze Zawodów w tym roku 
przygotowaliśmy ŚCIANKĘ do foto. Róbcie sobie na niej zdjęcia, 
chwalcie się wśród znajomych, udostępniajcie na facebooku. Ta 
ścianka jest specjalnie dla Was – pamiątkowe zdjęcie z największej 
imprezy wędkarskiej w Polsce! 

 
 

DO ZOBACZENIA! 
 
 


