
 

REGATY O PUCHAR MAGNOLII 2020 

 

Zawiadomienie  

Regaty o Puchar Magnolii 

Szczecin, 29.08.2020 r. 

 

I.  Termin i miejsce regat.  

Regaty zostaną rozegrane w dniach: 29.08.2020 r. w Szczecinie na akwenie Jeziora Dąbie. 

 

II. Organizator  

Organizatorem regat jest Centrum Żeglarskie, 70-800 Szczecin, ul Przestrzenna 19, 

w porozumieniu z Klubem Sportowym Centrum Żeglarskie Szczecin. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach:  

KWR I, KWR II, 

OPEN I – do 8 m, OPEN II – od 8,01 m 

 

IV. Wpisowe  

1 Wpłata wniesiona do dnia 21. 08.2020 r. wynosi 30 zł, płatne w recepcji schroniska 

młodzieżowego Centrum Żeglarskiego (ul. Przestrzenna 19) lub przelewem na konto  

bankowe: 81 1020 4812 0000 0102 0148 2082 w tytule „Regaty Magnolii”.  

Podczas rejestracji należy okazać dowód wpłaty.  

2  Wpłata wniesiona po dniu 21.08.2020 r. wynosi 50 zł, płatne w recepcji schroniska 

młodzieżowego Centrum Żeglarskiego (ul. Przestrzenna 19) lub przelewem na konto 

bankowe: 81 1020 4812 0000 0102 0148 2082. Podczas rejestracji należy okazać 

dowód wpłaty.  

3. Przedstawiciele organizatorów zwolnieni są z powyższej opłaty. 

4.  Jachty drewniane biorące udział w regatach zwolnione są z opłaty portowej w dniach  

29.08.2020 r. (ze względu na ograniczoną ilość miejsc konieczna jest wcześniejsza 

rezerwacja, kontakt Wojciech Gmerek tel. 91 460 08 44 wew. 24, 

w.gmerek@centrumzeglarskie.pl). 
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V. Przepisy  

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017-2020 WS, 

przepisami formuły KWR, Zawiadomieniem o Regatach, Instrukcją Żeglugi oraz 

Komunikatami Komisji Sędziowskiej 

 

VI. Zgłoszenia  

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą mailową: regaty@centrumzeglarskie.pl do dnia 

21.08.2020 r., a po tym terminie w biurze regat (świetlica) na przystani Centrum Żeglarskiego 

w dniach: 28.08.2020 r. w godzinach: 18.00-20.00 oraz 29.08.2020 w godzinach 08.00 – 

09:30 

 

VII. Program regat 

28.08.2020 

godz. 18.00-20.00 – zgłaszanie jachtów do regat 

 

29.08.2020 

godz. 08.00-09.30 – zgłoszenie jachtów do regat 

godz. 11.00 – start do  wyścigu  

 

30.08. 2020 

godz. 16.00 – zakończenie regat, ognisko  

 

VIII. Instrukcja żeglugi  

Instrukcja Żeglugi będzie dostępna podczas zgłaszania jednostek w biurze regat. 

 

IX. Nagrody  

Zwycięzcy otrzymają puchary i dyplomy.  

Wszystkie jachty będą brały udział w losowaniu nagród.  

 

 X. Łodzie trenerów i obserwatorów. 

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają 

akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeń.  
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XI. Zastrzeżenie odpowiedzialności.  

Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia 

uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę 

spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht. Kapitan jest odpowiedzialny za 

wyposażenie jachtu zgodnie z przepisami.  

 

XII. Prawo do wykorzystania wizerunku 

Zgłaszając się do regat, zawodnik (w przypadku osób niepełnoletnich, prawny opiekun), 

wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku przez organizatorów i sponsorów 

imprezy (na zdjęciach, filmach i innych produkcjach). Podczas zgłaszania jachtów  

(w biurze regat), kapitan oraz cała załoga zobowiązani są podpisać oświadczenie  

o zgodzie na wykorzystanie swojego wizerunku na ww. polach. 

 

XIII. Zakwaterowanie  

Schronisko młodzieżowe/ pole namiotowe na terenie Centrum Żeglarskiego  

http://centrumzeglarskie.pl/schronisko-mlodziezowe-i-hotel/ 

recepcja@centrumzeglarskie.pl  tel. 91 461 53 91 

ul. Przestrzenna 19, Szczecin. 

 

XIV. Osoby do kontaktu 

XIV.1 Sędzia główny – Jerzy Kaczor, tel.: 723 889 788 

XIV.2 Przemysław Dziarnowski (Patent), tel.: 509 525 090 

mailto:centrumzeglarskie.pl
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ZGŁOSZENIE DO REGAT 

PUCHAR MAGNOLII 

Szczecin, 29 sierpnia 2020 r. 

 

Proszę o zapisanie jachtu: 
 
Nazwa: .................................................................................................................................... 

 
Typ: ................................................................... Oznaczenie na  żaglu: .............................. 
 
Parametry jachtu: długość całkowita L (m) …….…………………………….. 

 
 

 

 
 
STERNIK  JACHTU ............................................................................................................ 

 
Klub   ……………………..……………………………………………………………………….. 
 
ZAŁOGA: ......................................................................... (ilość osób) 

 
 
Kontakt na telefon komórkowy w trakcie regat  
 
 
 
ARMATOR JEDNOSTKI (imię i nazwisko/nazwa firmy)  
 
.............................................................................................................................................. 
 
 
DANE TELEADRESOWE ARMATORA JEDNOSTKI (adres zamieszkania/siedziba firmy 
oraz nr tel.) 
 
.............................................................................................................................................. 
 
 
NR POLISY OC 
  JEDNOSTKI 
 

PODCZAS ZGŁASZANIA JACHTU DO REGAT, NALEŻY DOŁĄCZYĆ KOPIĘ POLISY OC. 
 
 

 
 

- Przyjmuję zobowiązania wynikające z przepisów regatowych WS 2018-2020, instrukcji 
żeglugi i przepisów pomiarowych jednokadłubowych jachtów kabinowych – formuła 
pomiarowa WS 2017-2020. 

- Przyjmuję pełną odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie załogi jachtu w osobisty 
sprzęt ratunkowy, a jacht w zbiorniki (urządzenia) wypornościowe. 

- Startuję na własną odpowiedzialność. 
 
 

 

 

KLASA ...................................... 

 

Współczynnik KWR  ................. 
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- Przyjmuję pełną odpowiedzialność za wyrządzenie ewentualnych szkód podczas trwania 

zawodów oraz akceptuję orzeczenie o winie stwierdzone przez Komisję Protestową  
(z możliwością zastosowania procedury odwoławczej). 

- Wyrażam zgodę na powołanie mnie do Komisji Protestowej w celu rozpatrzenia protestu 
lub serii protestów. 

 
 
 
……………..  2020 r.                                               .............................................................................. 
        data                                                                                 podpis prowadzącego jacht 

 

 

Na podstawie art. 6 ustęp 1 lit. a Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119  
z 4.5.2016, s. 1–88) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin - Centrum Żeglarskie z siedzibą 

w Szczecinie, ul. Przestrzenna 19 w celach związanych z organizacją regat. 

 

……………..  2020 r.                                               .............................................................................. 
        data                                                                                 podpis prowadzącego jacht 
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Obowiązek informacyjny  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88) 

informuję, że: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Żeglarskie z siedzibą 

w Szczecinie przy ul. Przestrzennej 19 kod pocztowy 70-800, tel. +48 91 460 0844, e-
mail: biuro@centrumzeglarskie.pl 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Żeglarskim możliwy jest pod 

adresem email iod@centrumzeglarskie.pl 

Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego 
rozporządzenia j/w o ochronie danych w celach organizacyjnych zawiązanych 
z organizacją regat organizowanych przez Centrum Żeglarskie 

Kategorie przetwarzanych danych: dane armatora oraz jego dane teleadresowe 

podane w zgłoszeniu, wizerunek Pana/i oraz dzieci 

Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą osoby korzystające z serwisów Centrum 

Żeglarskiego 

Posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

Przysługuje Panu/i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostaje ono 
jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano 
przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych. 

Podanie pana/i danych osobowych oraz danych dziecka jest warunkiem uczestnictwa 
regatach realizowanych przez Centrum Żeglarskie. W razie nie podania powyższych 
danych osobowych nie będzie możliwy udział w regatach. 

Administrator nie planuje przekazywać Pana/i oraz dzieci danych osobowych odbiorcom 
spoza EOG, czyli do państwa trzecich. 

Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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Zgoda na przetwarzanie wizerunku 
 

Na podstawie art. 6 ustęp 1 lit. a Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119  
z 4.5.2016, s. 1–88) wyrażam zgodę na przetwarzanie nieodpłatne wizerunku 
mojego/mojego dzieckai dla potrzeb promocyjnych Centrum Żeglarskiego, w tym celem 
umieszczenia ich na stronach internetowych administrowanych przez Centrum Żeglarskie  

i wykorzystania ich w innych działaniach promocyjnych m.in.: 

1. utrwalanie całości lub fragmentów wybranych przez Centrum Żeglarskie w postaci 
cyfrowej,  
np. na nośniku (CD – R, DVD), 

2. zwielokrotnianie dowolną techniką całości lub fragmentów wybranych przez Centrum 
Żeglarskie, 

3. publiczne wystawienie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

4. wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie w sieci internet, 
programach radiowych lub telewizyjnych, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

5. wprowadzanie do obrotu poprzez użyczenie, najem lub dzierżawę oryginału lub kopii 
egzemplarzy, 

6. zwielokrotnianie i publiczne udostępnianie całości lub fragmentów poprzez jego 
publikację  
w wydawnictwach książkowych i wydawnictwach prasowych, materiałach 
promocyjnych i informacyjnych Centrum Żeglarskiego (elektronicznych, cyfrowych lub 
w formie drukarskiej). 

 
 
……………..  2020 r.                                               .............................................................................. 
        data                                                                                 podpis prowadzącego jacht 

 
 
PODPISY ZAŁOGANTÓW: 
 
…………………………………………                 ………………………………………… 
 
…………………………………………                 ………………………………………… 
 
…………………………………………                 ………………………………………… 
 
…………………………………………                 ………………………………………… 
 
 

                                                
i Niepotrzebne skreślić 


