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ZGŁOSZENIE DO REGAT 

 

 1. NAZWA JACHTU  ……….........................................……………….….…… 

 2. NUMER NA ŻAGLU   ……………………………………………………..…… 

 3. KLASA REGATOWA w której startuje: KWR współczynnik……………….……….…….  

Samotnicy współczynnik KWR ..........................  

Współczynnik ORC …………………………… 

OPEN długość ………...……………………..…     

  4. IMIĘ I NAZWISKO  PROWADZĄCEGO……………………………………….……… 

ADRES zamieszkania......................………..………………………..………………… 

 

ADRES EMAIL ……………………………NR TELEFONU……………………… 

 

  5. STOPIEŃ ŻEGLARSKI ……………………………………………………………….….. 

  6. KLUB…………………………………………………….……………..………………..… 

  7. NR TELEFONU  na jachcie     …................................……………………..……….….…. 

  8. CZY JACHT POSIADA UKF …………………………………………….………….… 

  9. ZAŁOGA (ilość osób) ……. 

10. TYP JACHTU I ROK BUDOWY    ………………..........................…………………… 

 

 11 . DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA ……………….................................................................. 

 

 12. SZEROKOŚĆ…………………………………………………………………………….. 

 

 13. ZANURZENIE………………...………………………..…………………………………. 

 

 14. BANDERA……………………………..………………………………………………….. 
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Informacje organizacyjne 

 
• Przyjmuję zobowiązania wynikające z  przepisów określonych w przepisach regatowych żeglarstwa, a w 

szczególności przepis 4 części 1.   

• Uznaję, że Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za utratę życia, uszkodzenie ciała lub 

utratę, uszkodzenie jakiejkolwiek jednostki pływającej lub jej wyposażenia, 

• Oświadczam, że posiadam aktualny dowód ubezpieczanie odpowiedzialności cywilnej   

 
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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych osobowych zw. dalej RODO) informuję, iż:  

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy, 72-112 Stepnica, 

ul. T. Kościuszki 4, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy w Stepnicy. 

2) Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 504707087, mail: iod@stepnica.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe i/lub wizerunek przetwarzane będą w celu:  

• organizacji X Regat Stepnica; 

• zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie organizowanych Regat; 

• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

4) Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji Regat. 

5) Przebywanie na terenie organizowanych Regat jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych (wizerunku) w celu wskazanym w pkt. 3. 

6) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich 

przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej. 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z regulacji prawnych. 

9) Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO. 

10) Każda osoba, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ochronie danych 

osobowych ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11) Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 

……………………       …………………………… 
 Data                                                                             Podpis Kapitana 

                                                
Zgłoszenie wraz z kopią dokumentów: polisy ubezpieczeniowej i świadectwa pomiarowego w jednym 

pliku pdf. z nazwą jachtu do godz. 15.00 dnia 9 lipca  na adres sekretarz@stepnica.pl                                                                                                                         

Zgłoszenia przyjmowane będą także w dniu regat do godziny 09:00 na terenie przystani LOK (Kanał 

Młyński). 
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