
 

Deklaracja Organizatora Regat 
 

  
(regaty: nazwa, miejsce, termin) 

dotyczy akceptowania warunków przyjęcia regat do klasyfikacji Pucharu Bałtyku Południowego 2017 
          
1. Dane Organizatora: 

  

(nazwa, adres, e-Mail, telefon) 

2. Osoba odpowiedzialna: 

  

(imię, nazwisko, e-Mail, telefon) 

 
3. Potwierdzam znajomość i akceptuję następujące warunki ujęcia w klasyfikacji: 

3.1. Regulaminu Pucharu Bałtyku Południowego, a w szczególności: 
a. przepisy Zawiadomienia o Regatach i Instrukcji Żeglugi nie pozostają w sprzeczności z przepisami 
Regulaminu Pucharu Bałtyku Południowego; 

b. rodzaje klasyfikowanych grup: ORC, KWR, OPEN; 

c. w grupach ORC i KWR rywalizują sternicy jachtów, które posiadają aktualne świadectwo pomiarowe 
formuły ORC Club lub ORC Int. lub KWR; 
d. w grupie OPEN rywalizują sternicy jachtów klasyfikowanych bez stosowania wyrównania czasowego; 
parametry jachtów muszą odpowiadać podstawowym wymogom formuły KWR (jednokadłubowe, 
ożaglowanie max.33 m2/1T); 

e. klasyfikacją objęci są sternicy jachtów, które w danych regatach wystartują ze wspólnego startu, na tej 
samej trasie i ukończą wyścigi na wspólnej linii mety; 

3.2. Terminy doręczenia na adres Biura PBP (gfz@zeglarz.gda.pl) dokumentów regat: 

a. zawiadomienie o regatach nie później niż 30 dni przed I wyścigiem regat; 

b. sprawozdanie z regat i wyniki nie później niż 14 dni po ostatnim wyścigu regat. 

3.3. Promocja i reklama 

a. zamieszczanie w dokumentach regat logotypu PBP; 

b. zamieszczanie na terenie portu regat oraz jachtach biorących udział w regatach, materiałów 
promocyjnych i reklamowych dostarczonych przez przedstawiciela Biura PBP; 

c. w przekazach medialnych wymienianie nazwy Puchar Bałtyku Południowego. 

3.4. Ochrona danych osobowych i prawo do wizerunku 

a. zamieszczanie w dokumentach regat informacji o możliwości wykorzystywania danych osobowych oraz 
wizerunku uczestnika regat w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z prowadzeniem i 
publikowaniem tworzonych klasyfikacji. 
 
Wyrażam zgodę na ujęcie regat w klasyfikacji Pucharu Bałtyku Południowego 2017.* 

  

(miejscowość, data)                                                                                                           ( imię, nazwisko, podpis) 

* Potwierdzeniem przyjęcia regat do klasyfikacji jest zamieszczenie regat w Kalendarzu Regat Pucharu Bałtyku Południowego 2017. 
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