XL REGATY O PUCHAR OBROŃCÓW WESTERPLATTE
GDAŃSK
29-30 sierpnia 2020r.
Zgłoszenie do regat
kapitan/sternik
imię i nazwisko
numer telefonu podczas
regat
e-mail
reprezentowany klub

Załoga
Lp

IMIĘ I NAZWISKO

e-Mail

nr telefonu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zgłaszam udział załogi jachtu
nazwa
nr na żaglu
port macierzysty
Zgłaszam wolę ujęcia załogi jachtu w klasyfikacji (skreślić zbędne):

Pucharu Bałtyku Południowego
Pucharu Zatoki Gdańskiej
w klasie (skreślić zbędne):

ORC

KWR

OPEN
1

OŚWIADCZENIE
1. Zapoznałem się z Zawiadomieniem o Regatach i akceptuję jego postanowienia.
2. Załączam:
a. certyfikat klasy _________ nr ________________ z dnia ______________ i
oświadczam, że od wymienionej daty parametry pomiarowe jachtu nie uległy zmianie;
b. kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) nr ____________________;
3. Deklaruję podporządkowanie się przepisom Instrukcji Żeglugi oraz decyzjom Komisji
Regatowej.
4. Przyjmuję zobowiązania wynikające z przepisów określonych w Przepisach Regatowych
Żeglarstwa WS, a w szczególności Przepisu 4 cz. 1 - Decyzja o uczestniczeniu w wyścigu.
5. Oświadczam, że załoga zgłaszanego jachtu uczestniczy w regatach na własną
odpowiedzialność i jest świadoma, że 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.
6. Oświadczam, że zgłaszany jacht i jego wyposażenie spełnia wymogi bezpiecznej
żeglugi na akwenie regat.
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i załogi zgłaszanego jachtu,
zawartych w niniejszym Zgłoszeniu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do rejestracji do
regat, których zgłoszenie dotyczy, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie
Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).
8. Członkowie załogi zgłaszanego jachtu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie
swoich wizerunków przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych
reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
OŚWIADCZAM, ŻE POWYŻSZE DANE SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ, POSIADAM WYSTARCZAJĄCE
KWALIFIKACJE DO PROWADZENIA JACHTU NA AKWENIE, NA KTÓRYM BĘDĄ ROZGRYWANE

REGATY, A JACHT JEST WYPOSAŻONY W NIEZBĘDNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I
SYGNALIZACJI ODPOWIEDNIE DLA AKWENU REGAT ORAZ, ŻE STARTUJĘ W REGATACH NA
WŁASNE RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Data

Podpis kapitana/sternika jachtu:

___________________

________________________________________

Potwierdzenie wniesienia
opłaty wpisowej (kwota):

Imię i nazwisko
przyjmującego zgłoszenie:

…………………………………………

...……………………………………
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