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PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA PISMEM DRUKOWANYM 

XI regaty o 
PUCHAR MARINY GDAŃSK 

10 – 11 czerwca 2017Gdańsk,  

 ZGŁOSZENIE do REGAT

Kapitan/sternik / imię i nazwisko: _____________________________________________________ 

e-mail:   ______________________________________________________________ 

nr telefonu podczas regat (do kontaktów z sędziami): ______________________________________ 

uprawnienia żeglarskie: ______________________________________________________________ 

klub reprezentowany: _______________________________________________________________ 

Załoga 

LP IMIĘ I NAZWISKO e-Mail telefon Uwagi 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Jacht / nazwa: _____________ __nr na żaglu _________ Lc [m] ____ port macierzysty ______ 

Posiada świadectwo pomiarowe Formuły_____________________________________ 

posiada ubezpieczenie OC – nr polisy (obowiązkowe): ____________________________________ 
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- VERTE - 

OŚWIADCZENIE 
 

1. Zapoznałem się z Zawiadomieniem o Regatach i akceptuję jego postanowienia. 

2. Jacht posiada świadectwo pomiarowe Formuły ______________ i oświadczam, że od 

daty jego wystawienia parametry pomiarowe jachtu nie uległy zmianie. 

3. Deklaruję podporządkowanie się przepisom Instrukcji Żeglugi oraz decyzjom Komisji 

Regatowej. 

4. Przyjmuję zobowiązania wynikające z przepisów określonych w Przepisach Regatowych 

Żeglarstwa World Sailing, a w szczególności Przepis 4 Części 1, w którym zawarte jest 

postanowienie, iż osoba prowadząca jacht jest indywidualnie odpowiedzialna za decyzję 

czy jacht powinien wystartować lub czy powinien kontynuować udział 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. Zgłaszając się do regat, 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 zapoznałem się z powyższymi punktami, zgadzam się z nimi i zgłaszam 

jacht do regat.  

 

Data     Podpis kapitana/sternika jachtu: 

 

___________________          _______________________________________ 

 

 

Potwierdzenie  wniesienia  Imię i nazwisko                

opłaty wpisowej (kwota):  przyjmującego zgłoszenie: 

 


