Zawiadomienie
Regaty o Puchar Magnolii
Szczecin, 02-03.06.2018 r.

I. Termin i miejsce regat
Regaty zostaną rozegrane w dniach: 02-03.06.2018 r. w Szczecinie na akwenie Jeziora
Dąbie.
II. Organizator
Organizatorem regat jest Centrum Żeglarskie, 70-800 Szczecin, ul Przestrzenna 19,
w porozumieniu z Klubem Sportowym Centrum Żeglarskie Szczecin.
III. Warunki uczestnictwa
Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach:
III.1

KWR I, KWR II, KWR III

III.2

OPEN I – do 8 m, OPEN II – od 8,01 m

IV. Wpisowe
IV.1 Wpłata wniesiona do dnia 25.05.2018 wynosi 50 zł, płatne w recepcji schroniska
młodzieżowego Centrum Żeglarskiego (ul. Przestrzenna 19) lub przelewem na konto
bankowe: 81 1020 4812 0000 0102 0148 2082. Podczas rejestracji należy okazać
dowód wpłaty.

IV.2

Wpłata wniesiona po dniu 25.05.2018: 60 zł, płatne w recepcji schroniska
młodzieżowego Centrum Żeglarskiego (ul. Przestrzenna 19) lub przelewem na konto
bankowe: 81 1020 4812 0000 0102 0148 2082. Podczas rejestracji należy okazać
dowód wpłaty.

IV.3 Przedstawiciele organizatorów zwolnieni są z powyższej opłaty.
IV.4 Jachty drewniane biorące udział w regatach zwolnione są z opłaty portowej w dniach
01-03.06.2018 r. (ze względu na ograniczoną ilość miejsc konieczna jest wcześniejsza
rezerwacja, kontakt Wojciech Gmerek tel. 91 460 08 44 wew. 24,
w.gmerek@centrumzeglarskie.pl).
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V. Przepisy
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017-2020

WS, przepisami formuły KWR, Zawiadomieniem o Regatach, Instrukcją Żeglugi oraz
Komunikatami Komisji Sędziowskiej
VI. Zgłoszenia
Zgłoszenia będą przyjmowane drogą mailową: biuro@centrumzeglarskie.pl do dnia
25.05.2018 r., a po tym terminie w biurze regat (świetlica) na przystani Centrum Żeglarskiego
w dniach: 01.06.2018 r. w godzinach: 18.00-19.30 oraz 02.06.2018 r. w godzinach: 8.009.00.
VII. Program regat
02. 06. 2018
godz. 11.00 – start do I wyścigu
03. 06. 2018
godz. 10.00 – start do I wyścigu II dnia
godz. 16.00 – zakończenie regat, ognisko
VIII. Instrukcja żeglugi
Instrukcja Żeglugi będzie dostępna podczas zgłaszania jednostek w biurze regat.
IX. Nagrody
Zwycięzcy otrzymają puchary i dyplomy.
Wszyscy zawodnicy będą brali udział w losowaniu nagród.
X. Łodzie trenerów i obserwatorów.
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają
akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeń.
XI. Zastrzeżenie odpowiedzialności.
Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia
uczestników

regat

od

ponoszenia

odpowiedzialności
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za

jakąkolwiek

szkodę

spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht. Kapitan jest odpowiedzialny za
wyposażenie jachtu zgodnie z przepisami.

XII. Prawo do wykorzystania wizerunku
Zgłaszając się do regat, zawodnik (w przypadku osób niepełnoletnich, prawny opiekun),
wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku przez organizatorów i sponsorów
imprezy (na zdjęciach, filmach i innych produkcjach). Podczas zgłaszania jachtów
(w biurze regat), kapitan oraz cała załoga zobowiązani są podpisać oświadczenie
o zgodzie na wykorzystanie swojego wizerunku na ww. polach.
XIII. Zakwaterowanie
Schronisko młodzieżowe/ pole namiotowe na terenie Centrum Żeglarskiego
http://centrumzeglarskie.pl/schronisko-mlodziezowe-i-hotel/
recepcja@centrumzeglarskie.pl tel. 91 461 53 91
ul. Przestrzenna 19, Szczecin

XIV. Osoby do kontaktu
XII.1 Sędzia główny – Jerzy Kaczor, tel.: 723 889 788
XII.2 Przemysław Dziarnowski (Patent), tel.: 509 525 090
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