FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO REGAT
OTWARCIA SEZONU
Trzebież, 15-16.05.2021 r.

Nazwa jachtu:
Typ jachtu:

Numer na żaglu:

Zgłaszam jacht do Regat w klasie regatowej (wypełnij właściwe pole):
 ORC - wartość współczynnika CDL:
 KWR I - wartość współczynnika KWR:
 Grupa Otwarta - długość całkowita jachtu [m]:
Imię i nazwisko prowadzącego jacht:
Adres prowadzącego jacht:
Uprawnienia żeglarskie prowadzącego jacht:
Numer licencji zawodnika prowadzącego jacht (amatorskiej lub sportowej):
Przynależność klubowa jachtu:
Imię i nazwisko właściciela jachtu:
Adres właściciela jachtu:
Numer polisy ubezpieczeniowej OC jachtu i załogi:
Kwota ubezpieczenia:
Nazwa ubezpieczyciela:
Data ważności polisy:
Załoga (ilość osób):
Kontakt na telefon komórkowy w trakcie regat:
Adres email, na który ma być przesłana Instrukcja Żeglugi:

1. Oświadczam, że jacht, który będę prowadził w Regatach posiada wyposażenie
zgodne z wymaganiami ZOR
2. 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 jachtu.
3. W imieniu własnym i załogi zobowiązuję się podporządkować zarządzeniom
organizatora, postanowieniom Komisji Regatowej oraz przepisom Instrukcji Żeglugi
4. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
udostępnionych w zgłoszeniu i w wymaganych dokumentach organizatora na
potrzeby organizacji Regat i zapewnienia bezpieczeństwa startującym
5. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem stopnia trudności Regat i oceniam moje
umiejętności, stan zdrowia i możliwości techniczne mojego jachtu jako wystarczające
dla bezpiecznego startu w Regatach
6. Oświadczam, iż podane w zgłoszeniu dane są prawdziwe i jeżeli przed startem
nastąpi zmiana tych danych poinformuję niezwłocznie Organizatora
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wyłącznie na potrzeby
organizacji regat i ewentualnych akcji ratowniczych lub poszukiwawczych
8. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego i całej załogi wizerunku w materiałach
promocyjnych i informacyjnych dotyczących regat
9. Potwierdzam przyjęcie do wiadomości następujących przepisów organizatora regat:
a. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie przyjmuje roszczeń
dotyczących stanu jachtu i zachowania załogi w czasie Regat.
b. 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.
c. 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.
miejscowość, data:
podpis prowadzącego jacht:

