
Young Sail Event
16-17 Lipca

Regaty eliminacyjne
o

II Puchar Burmistrza Mielna
Puchar Polski Jachtów Kabinowych

Zawiadomienie o Regatach

1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 16,07 – 17,07.2022 r. na jeziorze Jamno.
2. Biuro regat : Przystań Kultura , port regat : Yacht club Politechniki Koszalińskiej , tel. 792
220 823, 791 131 385, 785 962 626
3. Organizator: Stowarzyszenie Young Sail Event, Mielno UL. Lechitów 26, 76-032
4. Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.
5. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2021 – 2024,
zawiadomieniem o regatach cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2022, niniejszym
zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi.
6. Jako eliminacja Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2022 regaty zostaną rozegrane w klasach:
T1, T2, T3, T Sport oraz Open 6,3.
7. Planuje się rozegranie 9 wyścigów eliminacyjnych w ramach Pucharu Polski Jachtów Kabinowych.
W przypadku rozegrania więcej niż 4 wyścigów, najgorszy wynik krótkodystansowy zostanie
odrzucony. ( wyścigi będą dodatkowo liczone do Regat o Puchar Burmistrza Mielna )
8. Limit minimalny jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za odbyte ustala
się na cztery.
9. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu.
10. Wpisowe do regat wynosi: 80 zł od osoby.
11. Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną (druk zgłoszenia dostępny do pobrania wraz z
zawiadomieniem do regat); konto do wpłat:23 1240 1428 1111 0011 1450 9131; prosimy o
potwierdzenie przelewu na e-mail: kamilbaranowski97@gmail.com
12. W sytuacjach biuro regat będzie czynne w dniach 15,07.2022r. w godzinach 13.00-20.00 oraz
16,07.2022 r. w godzinach 8:00 – 11:00.
13. Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do regat i zostanie
dokładnie omówiona na odprawie sterników.
14. Organizator zapewnia nieodpłatnie:  slipowanie jachtów z użyciem ciągnika hydraulicznego ,
parking dla samochodów i przyczep  postój przy kei, sanitariaty. Miejsce slipowania będzie przesyłane
drogą mailową po zgłoszeniu się do regat.
15. Uczestnicy regat zobowiązani są do noszenia opasek identyfikacyjnych na czas zawodów.
16. Nagrody:  Załogi klasyfikowane w klasach  T1, T2, T3, T Sport oraz Open 6,3 na I miejscu
otrzymają nagrody pamiątkowe i dyplomy. Pozostałe załogi otrzymają dyplomy.  Nagrody rzeczowe
zostaną rozlosowane pośród uczestników regat.
17. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez
Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz
w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.



18. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do
regat. Wniosek (w formie pisemnej) o zamianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem
wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych, za zgodą Sędziego Głównego.
19. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności
wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika, lub jego jacht wynikającą z
udziału w regatach.
20. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć
wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
21. Ubezpieczenie: wymagane bezwzględnie ubezpieczenie OC jachtów lub sterników
zgłoszonych do regat na minimum 50.000 zł. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie
przyjęciem zgłoszenia do regat.
22. Kontrola sprzętu w zakresie zgodności jachtu z przepisami klasowymi może zostać dokonana w
dowolnym czasie podczas regat. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli wielkości
zadeklarowanej przez zawodnika wartości współczynnika V i oraz warunków zabudowy kabiny
zgodnie z przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych oraz składania raportów
na piśmie do Komisji Sędziowskiej jest Kontroler Sprzętu Kamil Baranowski. W przypadku protestu
technicznego wymagającego wezwania dźwigu (ważenie jachtu), opłata za dźwig jest po stronie
protestującego. W przypadku, gdy protest zostanie rozpatrzony pozytywnie, wówczas opłatę za dźwig
ponosi protestowany.
23. Sternik jachtu musi posiadać licencję amatorską lub sportową wydawaną przez Polski Związek
Żeglarski

Plan Regat
15.07.2022 Piątek

● Otwarcie biura regat 1300-2000 odbiór opasek i pakietów startowych  (opaska
upoważnia na darmowe wejście na koncert 4SZMERY

● Koncert dla zawodników 4SZMERY 2000-2200
16.07.2022 Sobota

● 0800 Otwarcie biura regat odbiór opasek i pakietów startowych
● 1000 Oficjalne otwarcie Regat
● 1030 Odprawa Sterników
● 1200 Przewidywany pierwszy start
● 1630 otwarcie strefy chill&grill z Djem ( wstęp z opaską, tylko dla uczestników regat )
● 2130 Start Parady Jachtów na Jeziorze
● 2200 Koncert szantowy na wodzie - Stara Kuźnia
● 2230 Pokaz fajerwerków na wodzie

17.07.2022 Niedziela
● 0800 Śniadanie dla zawodników
● 1000 Przewidywany start
● 1400 Oficjalne zakończenie regat



Zgłoszenie do regat

1. Klasy PPJK: T1, T2, T3, T-SPORT, Open 6,3
2. Klasy o Puchar Burmistrza Mielna : do 7m; powyżej 7m

Numer jachtu / nazwa jachtu……………………………………/……………………………
…….………………………

ARMATOR/ UBEZPIECZENIE/ ……………………………………………………………………
………………………

LICENCJA PZŻ/ …………………………………………………………………… ………………………

Sternik
Imię i Nazwisko sternika: ……………………………………………
………………..…………………..…………………..…………

Telefon: ………………………………………………………………………………
……………………………………………..

E-mail: ………………………………………………………………………………
……………………………………………..

Adres zamieszkania: …………… ……………………………………..……………………………
…………………………

Stopień żeglarski (niewymagany)…………………………………………………..

rok urodzenia……………….

ZAŁOGA:………………………………
………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………..…………………………
……………….……………..
……………………………………………………………………………………..…………………………
……………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
………..…………………

Przyjmuje zobowiązania wynikające z zawiadomienia o regatach. Kwituję
identyfikatory dla każdego zgłoszonego członka załogi i zobowiązuję się do ich
noszenia w trakcie regat i after party. Przyjmuję pełną odpowiedzialność za
prawidłowe wyposażenie załogi jachtu w osobisty sprzęt ratunkowy.

……………………………….                             …………………………………………
Data                                                                   Podpis Sternika



OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Young
Sail Event 76-032 Mielno Lechitów 26
2. Dane osobowe uczestników regat będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji,
przeprowadzenia i promocji regat o Puchar Burmistrza Mielna
3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ
L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922.,
UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz
niniejszym Zawiadomieniem.
4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe
uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO –
realizacja umowy (zgłoszenie udziału w regatach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia
przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co
uniemożliwi jednak udział w regatach o Puchar Burmistrza Mielna..
7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od
25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja
uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres
Administratora.
8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w regatach obejmuje także
publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki
publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie
uniemożliwia udział w regatach.

……………………………                                              …………………………………
Data                                                                          Podpis


