„A może na ryby?” - konkurs wędkarsko-ekologiczny
Konkurs odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2019 r. na terenie
Wigierskiego Parku Narodowego a polegać będzie na udziale w
warsztatach ekologicznych, rozwiązaniu testu wiedzy a przede
wszystkim w turnieju wędkarskim.
Konkurs wędkarsko-ekologiczny odbędzie się w dniu 24 sierpnia
2019 roku na terenie Wigierskiego Parku Narodowego – część
warsztatowa w Muzeum Wigier i zawody towarzyskie na plaży PTTK
nad jeziorem Wigry w Starym Folwarku. Zadaniem uczestników
zawodów wędkarskich będzie udział w:
1. teoretycznym przygotowaniu się do zawodów (obecność na
wykładach),
2. napisaniu testu z wiedzy przyrodniczej,
3. towarzyskich zawodach wędkarskich.
Warunkiem przystąpienia do zawodów wędkarskich jest posiadanie
karty wędkarskiej i wykupienie licencji wędkarskiej jednodniowej –
koszt 13 zł/os. Licencję nabyć można w siedzibie WPN w Krzywem,
w sklepach wędkarskich w Suwałkach lub w miejscu organizacji
warsztatów wędkarsko-ekologicznych (w Muzeum Wigier).
Program:
Konkurs wędkarsko-ekologiczny 24 sierpnia 2019 r. (sobota)
Godz. 08.30 – rozpoczęcie imprezy - powitanie uczestników i gości
przez dyrektora WPN;
Godz. 08.45-09.25 – wykład nt. zasad amatorskiego połowu ryb w
wodach należących do PZW i WPN;
Godz. 09.30 -09.50 – pisemny test wiedzy wędkarsko-ekologicznej;
Godz. 10.00 -10.15 – losowanie stanowisk do połowu;

Godz. 10.30 -12.30 towarzyskie zawody spławikowe o największy
okaz i o największą masę złowionych ryb (połów ryb na jedną
wędkę) z pomostu i bez zanęt;
Godz. 12.35 - 13.00 – przekazanie przez zawodników złowionych
ryb do komisji konkursowej celem zmierzenia okazów i zważenia
połowu.
Godz. 14.30 - ogłoszenie wyników testu wiedzy wędkarskoekologicznej i konkursu wędkarskiego, wręczenie nagród
zwycięzcom.
Część warsztatowa 24 sierpnia 2019 (sobota)
Godz. 10.30 - 12.30 – zawody zręcznościowe – rzut ciężarkiem do
tarczy Arenberga, quizy związane z tematyką wodną, prezentacja
multimedialna nt. walorów przyrodniczych WPN; konkurs wiedzy o
Wigierskim Parku Narodowym (przewidziane są bardzo atrakcyjne
nagrody dla uczestników zawodów);
Godz.13.00 - ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród;
Godz. 13.30 zamknięcie imprezy warsztatowej.
Szczegóły i formularze w załączniku
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