
  1. Nazwa jachtu ............................................................................................................................................................................................

  2. Zgłaszam jacht do Regat w klasie regatowej: 

  ORC Club, wartość aktualnego CDL  .............................................................................................................

  KWR  wartość aktualnego KWR/I/II......................................................................................................................................................

  OPEN całkowita długość jachtu............................................................................................................................................................

  OLDTIMER całkowita długość jachtu.....................................................................................................................................................

  ŻEGLARZE SAMOTNI ...........................................................................................................................................................................

  DOUBLEHANDED .................................................................................................................................................................................

  3. Numer na żaglu.........................................................................................................................................................................................

  4. Kolor kadłuba ...........................................................................................................................................................................................

  5. Imię i nazwisko prowadzącego jacht ..........................................................................................................................................................

  6. Numer telefonu komórkowego znajdującego się na jachcie ........................................................................................................................

  7. Adres prowadzącego jacht .........................................................................................................................................................................

  8. Klub do którego należy prowadzący ...........................................................................................................................................................

  9. Potwierdzam posiadanie na jachcie silnika        tak        nie 

10. Potwierdzam posiadanie na jachcie radiotelefonu        tak        nie 

11. Numer Polisy OC .................................................................Ubezpieczyciel..........................................................................................

12. Kwota ubezpieczenia .............................................................................................................................................................................

13. Ubezpieczenie Casco, NNW…………………………………......................................................................……..............…….............

14. Oświadczam, że jacht, który będę prowadził w Regatach posiada odpowiednie wymagane wyposażenie natomiast kwalifikacje załogi zapewniają 
bezpieczną żeglugę.

15. Oświadczam, że przyjmuję zobowiązania wynikające z przepisu 4 Część 1 określonego w PrŻ. 

16. Uczestniczę w regatach na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że posiadam ważne ubezpieczenie OC osób i jachtu.

17. W imieniu własnym i załogi zobowiązuję się podporządkować zarządzeniom organizatora, postanowieniom Komisji Regatowej oraz przepisom 
Instrukcji Żeglugi.

18.  Potwierdzam przyjęcie do wiadomości następujących przepisów organizatora regat:

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie przyjmuje roszczeń dotyczących stanu jachtu i zachowania załogi w czasie   
  regat.

 • Organizator nie odpowiada za zderzenia: uszkodzenia jachtu oraz jego utratę, wypadki losowe, uszkodzenia ciała i utratę 
   zdrowia uczestników regat spowodowane przez prowadzącego lub członka załogi innego jachtu lub uczestnika regat.

 Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatorów nie zwalnia uczestników Regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek • 
  szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

 • Wypełniając zgłoszenie do XVIII REGAT UNITY LINE uczestnicy, armatorzy i ich goście dają organizatorowi prawo i wyrażają zgodę na 
  fotografowanie i filmowanie osób i jachtów w czasie imprezy oraz na publikowanie i nadawanie tych materiałów we wszystkich mediach w 
  celach wydawniczych lub reklamowych. 

ZGŁOSZENIE DO REGAT 



19. Dane organizacyjne

 • Roku budowy i typ jachtu …………………………….............................................................

 • Długość całkowita ………...........................................…...................................................

 • Szerokość ……………………………….……………….........…..............................................

 • Zanurzenie …………...………………………..……….........…................................................

 • Bandera ……………………………………………...........…....................................................

20. Właściciel jachtu

 Imię i nazwisko ……..........………………………………………………………...............................

 Numer telefonu…..……………………………………………………………….................................

 Adres email proszę podawać tylko wtedy, gdy właściciel adresu wyraża zgodę na dołączenie adresu do listy mailingowej Regat 

UNITY LINE…………..................................................................................................................................……..…….................…..........

21. Lista załogi

.........................................................

Miejscowość i data

........................................................................

Czytelny podpis prowadzącego Jacht 

Załączniki: 
1. Ksero polisy OC
2. Świadectwo pomiarowe ORC lub KWR
3. Potwierdzenie opłaty wpisowego
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Imię i nazwisko numer telefonu rozmiar koszulki 
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