Regaty Gryfa o Puchar Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego
1-4 lipca 2021
nr startowy(wypełnia organizator)
Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
1.

Nazwa jachtu …………………………………………………………………Typ Jachtu

2.

Zgłaszam jacht do Regat w klasie regatowej ( niepotrzebne skreślić) :
2.1. ORC INT/ORC CLUB
wartość aktualnego CDL……………………………………………………

………………….…….…….…….……

2.2. KWR

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

2.3. Turystyczna

Długość całkowita (L)……..……,

Numer na żaglu oraz kolor kadłuba ………………………………………………………………………………Numer telefonu na jachcie………………..
3.

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

4.

Adres prowadzącego jacht …………………………………………………………………………………Numer licencji……………………………………………..……

5.

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

6.

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

7.

Numer polisy ubezpieczeniowej OC jachtu i załogi …………………………………………….……….….…kwota ubezpieczenia………………….

8. Nazwa ubezpieczyciela ………………………………………………………..……….………………………….……...… data ważności polisy ………………..…………...
9. Oświadczam, że jacht, który będę prowadził w Regatach posiada wyposażenie zgodne z wymaganiami ZOR
10. 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.
11. W imieniu własnym i załogi zobowiązuję się podporządkować zarządzeniom organizatora, postanowieniom Komisji Regatowej oraz
przepisom Instrukcji Żeglugi
12. 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
13. 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
14. Wyrażam zgodę na umieszczenie na moim jachcie nośników promocyjnych Organizatora w formie numerów startowych i bander
promocyjnych
15. Oświadczam, iż podane w zgłoszeniu dane są prawdziwe i jeżeli przed startem nastąpi zmiana tych danych poinformuję bezzwłocznie
Organizatora
16. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wyłącznie na potrzeby organizacji regat i ewentualnych akcji ratowniczych
lub poszukiwawczych
17. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego i całej załogi wizerunku w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących regat
18. Potwierdzam przyjęcie do wiadomości następujących przepisów organizatora regat:
18.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie przyjmuje roszczeń dotyczących stanu jachtu i zachowania załogi w czasie Regat.
18.2. 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.
18.3. 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.

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Miejscowość i Data

Czytelny podpis prowadzącego jacht
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Zachodniopomorskiego
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……………………………………………………………

……………………………………………………………

Miejscowość i Data

Czytelny podpis prowadzącego jacht

UWAGA! Zgłoszenie jest ważne po dostarczeniu:
Wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia wraz z lista załogi
Druku potwierdzenia wpłaty wpisowego
3. Aktualnego ubezpieczenia OC na czas regat oraz kopie amatorskiej licencji zawodnika( sternik)
4. Brak któregokolwiek dokumentu oznacza nieprzyjęcie zgłoszenia
1.
2.

waga dla
ORC

