
                                                
 

Organizatorzy:                                                                                                        Patronat medialny: 

                                                       

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 
MISTRZOSTWA POLSKI O PUCHAR JULIUSZ SIERADZKIEGO  

W KLASIE OMEGA, PUCK, 24-27.08.2017 r. 

Numer łodzi/żagiel:  

Nazwa łodzi:  

Klasa Omega: STANDARD / SPORT * 

Klub/Port macierzysty  

Imię Nazwisko Sternika: tel.: mail.: 

DANE ZAŁOGI: 

Imię i nazwisko  Wyżywienie dla osoby 

towarzyszącej: (30zł/os) 

Ilość osób 

towarzyszących 

  TAK /NIE  

  TAK /NIE  

  TAK /NIE  

*  (niepotrzebne skreślić) 
 

Oświadczenie: 
1. Zapoznałem się z Zawiadomieniem o Regatach i akceptuję jego postanowienia. 
2. Posiadam świadectwo pomiarowe i oświadczam, że od daty jego wystawienia parametry nie uległy zmianie. 
3. Deklaruję podporządkowanie się decyzjom Komisji Sędziowskiej. 
4. Przyjmuję zobowiązania wynikające z przepisów określonych w Przepisach Regatowych Żeglarstwa WS, a w 

szczególności Przepis 4 Części 1, w którym zawarta jest informacja iż każdy jacht jest indywidualnie 
odpowiedzialny za decyzję czy powinien wystartować, lub czy powinien kontynuować udział w wyścigu.  

5. Oświadczam że uczestniczę w regatach na własną odpowiedzialność i jestem świadomy, 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. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym Zgłoszeniu wyłącznie dla 
potrzeb niezbędnych rejestracji do „Regat Mistrzostwa Polski o Puchar Juliusza Sieradzkiego w klasie Omega, 
Puck, 24 – 27.07.2016 r.” zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 
883).  

7. Zgłaszając się do regat zawodnicy 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 się do regat. Ponadto 
deklaruję, że zgłaszany jacht i jego wyposażenie spełnia wymogi bezpiecznej żeglugi po wodach Zatoki Gdańskiej. 
 

Data:         Podpis sternika  jachtu:  
                                                 

 



                                                
 

Organizatorzy:                                                                                                        Patronat medialny: 

                                                       

 

Uwaga: 

Pierwszą stronę formularza wydrukować wypełnić zeskanować lub sfotografować i wysłać na adres 

biuro@pozz.org.pl . 

mailto:biuro@pozz.org.pl

