58. Etapowe Regaty Turystyczne
23 -31 lipca 2022
Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

nr startowy

1.

Nazwa jachtu ……………………………………………………………………………………………………………………………….…….…….…….……

2.

Zgłaszam jacht do Regat w klasie:
2.1. ORC INTERNATIONAL świadectwo z parametrami krzywej osiągów
2.2.

ORC CLUB

świadectwo

2.3.

KWR

wartość aktualnego KWR …………………………..…….

2.4.

NHC

Producent i model jachtu……………………. Rok wejścia modelu jachtu do
produkcji(DY) …….… Długość całkowita(L)….……Waga całkowita………kg(D),
Powierzchnia żagli w żegludze na wiatr (m2) ……………….…

3.

Numer telefonu komórkowego na burcie jachtu………………………………………………………………………

4.

Numer na żaglu oraz kolor kadłuba …………………………………………………………………………………………………………….……………..

5.

Imię i nazwisko prowadzącego jacht ……………………………………………………………………………………………….…….….…………………..

6.

Adres prowadzącego jacht …………………………………………………………………………………………………………………………………...………

7.

Imię i nazwisko, adres właściciela jachtu ………………………………………….…………………………………………………….………………….

8.

Przynależność klubowa jachtu………………………………………………..…………………………………..…

9.

Adres mailowy ……………………………………………………………………………………………………...

10. Numer polisy ubezpieczeniowej OC jachtu i załogi ……………………………………………kwota ubezpieczenia…………….
11. Nazwa ubezpieczyciela …………………………………………………………………….…….…….… data ważności polisy ……………………….
12. Potwierdzam posiadanie na jachcie silnika
tak
nie
13. Potwierdzam posiadanie na jachcie radiotelefonu
tak
nie
14. Oświadczam, że jacht, który będę prowadził w Regatach posiada wyposażenie wymagane przez Organizatora
natomiast
kwalifikacje załogi zapewniają bezpieczną żeglugę.
15. Oświadczam, że przyjmuję zobowiązania wynikające z przepisów Części 1 przepis 4 określonych w PRŻ,.
Uczestniczę w regatach na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że posiadam ważne ubezpieczenie OC dla załogi
jachtu.
16. W imieniu własnym i załogi zobowiązuję się podporządkować zarządzeniom organizatora, postanowieniom Komisji
Regatowej oraz przepisom Instrukcji Żeglugi
17. Potwierdzam przyjęcie do wiadomości następujących przepisów organizatora regat:
17.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie przyjmuje roszczeń dotyczących stanu jachtu i zachowania
załogi w czasie Regat.
17.2. Organizator nie odpowiada za zderzenia, uszkodzenia jachtu oraz jego utratę, wypadki losowe, uszkodzenia
ciała i utratę zdrowia uczestników regat spowodowane przez prowadzącego lub członka załogi innego jachtu
lub uczestnika regat.
17.3. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatorów nie zwalnia uczestników Regat od
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału
w Regatach.
17.4. Wszyscy uczestnicy Regat poprzez złożenie Formularza Zgłoszenia do Etapowych Regat Turystycznych
wyrażają zgodę na rejestrację i przetwarzanie wizerunku osób biorących udział w Regatach przez cały czas
ich trwania. Wszelkie prawa autorskie do utworu fotograficznego nabywa fotograf, który przekazuje całość
nabytych praw wraz z ich remitowaniem do powszechnego, publicznego odbioru na rzecz portalu
www.zozz.org., współpracujących firm i osób mających na celu reklamowanie regat oraz upowszechnianie
idei żeglarstwa. Dla uczestników udostępniony zostanie tzw. dysk zewnętrzny, z którego można będzie pobrać
całość foto relacji z regat.
……………………………………………………………

……………………………………………………………

Miejscowość i Data

Czytelny podpis prowadzącego jacht

58. Etapowe Regaty Turystyczne
23 -31 lipca 2022
Załącznik nr 2

LISTA ZAŁOGI

Lp.

Imię i nazwisko
numer telefonu/uprawnienia żeglarskie / adres zamieszkania/ rozmiar koszulki
D…. M…. DZ…

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Miejscowość i Data

Czytelny podpis prowadzącego jacht

58. Etapowe Regaty Turystyczne
23 -31 lipca 2022
Załącznik nr 3

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA JACHTU
Nazwa jachtu ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………….…………..

Na każdym jachcie zgłoszonym do Regat powinny znajdować się:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Silnik stacjonarny lub przyczepny (bezpieczny zapas paliwa),
Radiotelefon UKF i telefon komórkowy z ładowarką doładowywany na jachcie,
Koło ratunkowe opisane nazwą jachtu i portem macierzystym,
Pasy ratunkowe lub kamizelki asekuracyjne w liczbie odpowiadającej liczbie załogi
Gaśnica,
Kotwica o odpowiedniej wadze i odpowiedniej długości lina kotwiczna,
Cumy i odbijacze,
Lina holownicza adekwatna do wielkości jachtu,
Pompa zenzowa lub wiadro z linką, pagaj, bosak,
Mapy nawigacyjne akwenów na których odbywają się Regaty,
Sprawny GPS jachtowy (dodatkowe baterie)
Kompas stacjonarny
Róg mgłowy,
Kula i stożek.

Do sprawdzenia wyposażenia na każdym etapie Regat jest upoważniony przedstawiciel Organizatora.

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Miejscowość i Data

Czytelny podpis prowadzącego Jacht

UWAGA! Zgłoszenie jest ważne po dostarczeniu:
Wypełnionego i podpisanego załącznika nr 1: Formularza Zgłoszenia
Druku potwierdzenia wpłaty wpisowego
3. Wypełnionego i podpisanego załącznika nr 2: Lista załogi
4. Podpisanego załącznika nr 3: Wymagania dotyczące wyposażenia jachtu
5. Aktualnego Świadectwa pomiarowego ORC lub KWR,
6. Dokument pomiarowy rejestracji jachtu
7. Ubezpieczenia OC załogi i jachtu na czas regat
1.
2.

ZACHODNIOPOMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI W SZCZECINIE NIP: 852-10-89-797
NR KONTA Bank PEKAO S.A. I/O Szczecin 8212 4038 1311 1100 0043 756940

