Regaty Nadzieja Sportu – Puchar Dnia Dziecka
Szczecin 10-11.10.2020 r.
Zawiadomienie o Regatach
1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty odbędą się w Szczecinie w dniach 10-11 października 2020 roku na wodach jeziora
Dąbie.
2. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest Centrum Żeglarskie, www.centrumzeglarskie.pl.

3. PRZEPISY
Regaty rozgrywane będą zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych
Żeglarstwa Word Sailing edycji 2017 – 2020 oraz zgodnie z Regulaminem PSKO,
Regulaminem PSKL.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA, WPISOWE
4.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy klas: OPTIMIST grupy A i B (współ. 1.0),
Laser 4.7, Laser Radial, 29’er, 505, oraz Optimist Szkółka (oddzielna trasa; regaty
tylko w dniu 10.10.2020, brak wpisowego; zgłoszenia do dnia 09.10.2020 do godz.
20.00 na adres: a.ostrowska@centrumzeglarskie.pl).
4.2 Zgłaszając się do regat zawodnicy potwierdzają posiadanie następujących
dokumentów, które mogą być wyrywkowo sprawdzane w trakcie regat:
• aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich),
• licencja sportowa zawodnika PZŻ,
• ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR,
• certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu,
• licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne,
• potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO, PSKL.
4.3 Wpisowe do regat wynosi:
 Optimist A,B, Laser - 50,00 PLN,
 29’er, 505 - 80,00 PLN,
4.4 Wpisowe do regat należy opłacić do dnia 8 października 2020 roku na rachunek
bankowy Centrum Żeglarskiego, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin,

PKO BP 81102048120000010201482082, podając w opisie imię i nazwisko zawodnika,
Klub oraz numer NIP (jeśli potrzebna jest faktura).
W przypadku przelewu dotyczącego większej ilości zawodników należy podać nazwę
Klubu, a listę zawodników przesłać mailem na adres organizatora:
regaty@centrumzeglarskie.pl
Wpłaty gotówkowe oraz dokonane po tym terminie będą podlegać podwyższeniu o 50%.
5. ZGŁOSZENIA WSTĘPNE
Zgłoszenia wstępnego zawodników należy dokonać do dnia 8 października 2020 roku
poprzez stronę internetową www.portal.psko.pl/regaty. Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia
wstępnego skutkuje podwyższeniem wpisowego o 50%.
6. ZGŁOSZENIA FINALNE
Ostatecznego potwierdzenia zgłoszeń (w tym numeru na żaglu) należy dokonać drogą
mailową na adres: regaty@centrumzeglarskie.pl, nie później niż w terminie do 10.10.2020 do
godziny 08.00.

7. PROGRAM REGAT
Dzień

Godzina

Piątek 9.10.2020

17.00 – 20.00

Zdarzenie
Otwarte biuro regat, rejestracja zgłoszeń finalnych
zgodnie z punktem 6 ZOR.

Sobota 10.10.2020

08.00 – 09.30
09.45

Otwarcie regat, Odprawa trenerów

10.55

Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

ok.16.30
Niedziela

Rejestracja zgłoszeń, zgodnie z pkt 6 ZOR

09.55

Ognisko dla uczestników.
Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia.
Sygnał ostrzeżenia do ostatniego wyścigu dnia nie

11.10.2020

później niż o godz. 14.00.
ok.16.00

Zakończenie regat.

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz dostępna na stronie regat
https://centrumzeglarskie.pl/aktualnosci/regaty/nadzieja-sportu-puchar-dnia-dziecka-2020.
9. TRASA REGAT
Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi.

10. SYSTEM PUNKTACJI, FORMAT REGAT
10.1 Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa
Word Sailing edycji 2017-2020.
10.2 Planuje się rozegranie do 8 wyścigów. Regaty będą ważne przy rozegraniu 3
wyścigów, po 4 wyścigach jeden najgorszy rezultat zostanie odrzucony.
11. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają
akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej. Zgłoszenie musi nastąpić
poprzez

wysłanie

informacji

z

nazwą

lub

numerem

motorówki

na

adres:

regaty@centrumzeglarskie.pl najpóźniej do dnia 10.10.2020 r. do godz. 08.00.

12. NAGRODY
Nagrody zostaną przyznane za pierwsze 3 miejsca w poszczególnych klasach bez podziału
na dziewczynki i chłopców.
13. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego
wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji
w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. Każdy uczestnik
regat (lup opiekun prawny w przypadku nieletnich), poprzez swoje uczestnictwo w imprezie
wyraża zgodę oświadczenia umieszczonego na końcu ZoR.
14. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna
z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat
od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub
jego jacht, wynikającą z udziału w regatach. Podczas regat obowiązywać będą ogólne
zasady zachowania w czasie pandemii Covid 19. Uczestnik zgadza się i potwierdza swym
uczestnictwem ich przestrzegania.
15. ZAKWATEROWANIE
Baza noclegowa Centrum Żeglarskiego. Rezerwacja miejsc: recepcja@centrumzeglarskie.pl
tel. +48 91 461 53 91. Możliwość rozbicia namiotu i postawienia przyczepy kempingowej.
Baza noclegowa miasta Szczecin.

16. KONTAKT
Ze strony Centrum Żeglarskiego – Artur Burdziej 698 632 529,
a.burdziej@centrumzeglarskie.pl

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 6 ustęp 1 lit. a 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin Centrum Żeglarskie z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 19 w celach związanych z organizacją
regat.
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Na podstawie art. 6 ustęp 1 lit. a 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88) wyrażam zgodę na
przetwarzanie nieodpłatne mojego wizerunku dla potrzeb promocyjnych Centrum Żeglarskiego, w tym
celem umieszczenia ich na stronach internetowych administrowanych przez Centrum Żeglarskie i
wykorzystania ich w innych działaniach promocyjnych m.in.:
1. utrwalanie całości lub fragmentów wybranych przez Centrum Żeglarskie w postaci cyfrowej,
np. na nośniku (CD – R, DVD),
2. zwielokrotnianie dowolną techniką całości lub fragmentów wybranych przez Centrum
Żeglarskie,
3. publiczne wystawienie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
4. wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie w sieci internet,
programach radiowych lub telewizyjnych, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
5. wprowadzanie do obrotu poprzez użyczenie, najem lub dzierżawę oryginału lub kopii
egzemplarzy,
6. zwielokrotnianie i publiczne udostępnianie całości lub fragmentów poprzez jego publikację
w wydawnictwach książkowych i wydawnictwach prasowych, materiałach promocyjnych i
informacyjnych Centrum Żeglarskiego (elektronicznych, cyfrowych lub w formie drukarskiej).
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