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Zawiadomienie o regatach.

Pucharu Polski Klasy Finn
Puchar Burmistrza Czaplinka

19 - 20 czerwca 2021
Jezioro Drawsko, Czaplinek

1. Przepisy.

Regaty będą rozgrywane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2021-2024. Zawiadomieniem o 
           regatach oraz instrukcją żeglugi.

2. Biuro oraz port regat:

           Ośrodek Sportów Wodnych 78-550 Czaplinek ul Nadbrzeże Drawskie 1

3. Warunki uczestnictwa

W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający następujące dokumenty:
▪ potwierdzenie wpłaty wpisowego do regat
▪ Ubezpieczenie OC zawodnika

4. Zgłoszenia i wpisowe.

Wpisowe do regat w wysokości 100 zł należy wpłacić na konto 16 8581 1027 0413 1267 2000 0001 do dnia 
18-06-2021 lub w dniu 19-06-2021 w biurze regat. Zgłoszenia do regat należy złożyć w dniu 19-06-2021 do 
godziny 10:00  na drukach udostępnionych przez organizatora. Przez zgłoszenie do regat zawodnicy 
zobowiązują się do uznania, że organizator nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za utratę zdrowia, życia, 
uszkodzenie ciała lub za utratę lub uszkodzenie jakiegokolwiek jachtu lub wyposażenia. 

5. Otwarcie regat nastąpi w dniu 19-06-2021 o godzinie 10:00

6. Start do pierwszego biegu planowany jest na godzinę 11:30

7. Organizator zapewnia nieodpłatnie: wodowanie jachtów na terenie OSW, miejsce postojowe 
dla samochodów i przyczep.

8. Organizator w ramach wpisowego zapewnia gorący posiłek.

9. Instrukcja żeglugi

Instrukcja żeglugi będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń



10. Wyścigi

Planuje się rozegranie 8 wyścigów.
Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.
W przypadku rozegrania 4 wyścigów i więcej, najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.

11. Zastrzeżenia odpowiedzialności

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna czynność wykonana lub 
niewykonana nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną 
przez zawodnika lub jego jacht.

12. Nagrody

Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1-3 otrzymają puchary.

13. Prawo do wizerunku

Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez 
organizatorów i sponsorów we wszystkich materiałach dotyczących regat.

Organizatorzy

Czaplineckie Bractwo Żeglarskie 
Gmina Czaplinek

telefon kontaktowy 602519511

1. W regatach nie mogą brać udział osoby chore na COVID-19, Zakażone SARSCoV-2, przebywające na 
kwarantannie lub w izolacji.

2. Wszyscy uczestnicy regat, członkowie ekip są zobowiązane do utrzymania 1,5 metrowej odległości 
pomiędzy osobami w pomieszczeniach jak i na zewnątrz.

3. OSW zapewnia regularną dezynfekcję toalet oraz środki do dezynfekcji rąk w toaletach.


