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ZASADY WYŁANIANIA ORGANIZATORÓW MORSKICH ŻEGLARSKICH 
MISTRZOSTW POLSKI 

 

PROJEKT 
 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1.1. Regaty rangi Mistrzostw Polski muszą być rozegrane zgodnie z Zasadami Organizacji 

Regat Żeglarskich PZŻ (Uchwała nr 220/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 26.04.2018). 
1.2. Regaty jachtów morskich rangi Mistrzostw Polski rozgrywane są raz w roku w następujących 

kategoriach: 
a) Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski (załóg wieloosobowych), 
b) Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski Załóg Dwuosobowych, 
c) Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski Załóg Jednoosobowych. 

1.3. Zespół ds. regat morskich PZŻ (w skrócie ZRM) wyłania Organizatora regat klas morskich 
rangi Mistrzostw Polski, a ostatecznego zatwierdzenia dokonuje Zarząd PZŻ. 

 
2. PROCEDURA WYŁANIANIA ORGANIZATORÓW 

 
2.1. ZRM ogłasza konkurs ofert na organizację Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski nie 

później niż w dniu 31 marca roku poprzedzającego rok przeprowadzenia Mistrzostw. 
Zawiadomienie o otwarciu konkursu jest publikowane na oficjalnej stronie PZŻ 
(www.pya.org.pl). 

2.2. Po opublikowaniu zawiadomienia o otwarciu konkursu ofert ZRM przyjmuje oferty na 
organizację MŻMP przez 30 dni od daty publikacji zawiadomienia. Oferty muszą być 
przesłane zgodnie z podanymi w zawiadomieniu informacjami kontaktowymi. Przyjmowane 
są wyłącznie oferty kompletne, zawierające wszystkie wymagane załączniki i informacje 
zgodnie z wymaganiami określonymi w zawiadomieniu o otwarciu konkursu ofert. ZRM nie 
ma obowiązku informowania Oferentów o brakach formalnych w złożonych ofertach i może 
je odrzucić z ww. przyczyn bez uzasadnienia. 

2.3. ZRM ma prawo przedłużyć lub skrócić czas przyjmowania ofert informując o tym 
w stosownym komunikacie umieszczonym na oficjalnej stronie PZŻ. 

2.4. Po zakończeniu okresu przyjmowania ofert ZRM w ciągu 15 dni dokonuje wyboru 
Organizatora MŻMP i kieruje do Zarządu PZŻ wniosek w sprawie wydania decyzji 
o mianowaniu Organizatora MŻMP.  Decyzja Zarządu PZŻ jest publikowana na oficjalnej 
stronie PZŻ. 

2.5. Mianowany Organizator jest zobowiązany do podpisania z PZŻ umowy na organizację 
MŻMP w ciągu 15 dni od czasu ogłoszenia decyzji Zarządu PZŻ. Wzór umowy stanowi 
załącznik do niniejszych Zasad. Jeżeli do podpisania umowy nie dojdzie w wyznaczonym 
czasie, ZRM występuje do Zarządu PZŻ o unieważnienie decyzji i w zależności od sytuacji 
może nominować innego Oferenta poprzedniego konkursu lub ogłosić nowy konkurs ofert 
na organizację MŻMP. 

2.6. W przypadku, gdy trzy kolejno ogłaszane nominacje staną się bezskuteczne, ZRM może 
wnioskować do Zarządu PZŻ o wydanie decyzji w sprawie rezygnacji z przeprowadzenia 
MŻMP w danym roku 

 
3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE OFERT 

 
3.1. Oferty muszą być kompletne i złożone w terminie oraz w sposób określony w 

zawiadomieniu o otwarciu konkursu ofert. 
3.2. Organizator musi wykazać w ofercie swoje doświadczenie w organizacji regat morskich 

i zapewnić, że posiada możliwości profesjonalnego zorganizowania MŻMP. 
3.3. Oferta musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji i organizacji MŻMP, 

w szczególności: 
a) opis akwenu, trasy poszczególnych wyścigów i ramowy terminarz imprezy, 
b) preliminarz imprezy,  
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c) plan promocyjny, 
d) założenia organizacyjne, 
e) wszelkie informacje, ilustracje, plany, materiały foto-wideo, które mogą mieć wpływ na 

ocenę atrakcyjności oferty. 
3.4. Organizatorem nie może zostać osoba fizyczna ani instytucja będąca w stanie upadłości, 

likwidacji, egzekucji komorniczej itp. 
3.5. Wyłoniony Organizator zapewni, iż nazwa wydarzenia zawierać będzie wyłącznie 

sformułowanie Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski z dopiskiem informującym o kategorii 
Mistrzostw (pkt. 1.2). Zarząd PZŻ może wyrazić zgodę na umieszczenie dodatkowo nazwy 
handlowej sponsora tytularnego. Bez pisemnej zgody Zarządu PZŻ Organizatorowi nie 
wolno promować wydarzenia pod inną nazwą niż MŻMP, nie dopuszcza się łączenia nazwy 
MŻMP z inną, np. zwyczajową nazwą regat. 

3.6. Organizator zgodnie z treścią umowy będzie zobowiązany do działań promocyjnych na 
rzecz PZŻ w zakresie określonym umową. 

3.7. Organizator zgodnie z treścią umowy będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z KŻM PZŻ 
ZRM w zakresie kontroli jachtów i zawodników (inspekcje OSR, kontrole klasowe ORC i tp.). 

3.8. Organizator odpowiadał będzie za wszelkie kwestie organizacyjno-porządkowe 
i koordynację wydarzenia z właściwymi służbami, w tym celu wyznaczy Komandora Regat, 
osobę bezpośrednio odpowiedzialną z ramienia Organizatora. 

 
4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA MŻMP 

 
4.1. Organizator zobowiązany jest stosować przepisy Regulaminu MŻMP obowiązującego 

w roku rozegrania Mistrzostw. 
4.2. Organizator w kwestiach szczegółowych podejmuje decyzje po konsultacji z ZRM. 

 
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
5.1. W przypadku, gdy do konkursu o organizację Mistrzostw Polski dowolnej kategorii, 

przystępują podmioty z różnych regionów, konkurs należy rozstrzygnąć w sposób dający 
możliwość rozegrania Mistrzostw Polski różnej kategorii w różnych regionach. 

5.2. W kwestiach spornych, na każdym etapie procesu wyłaniania Organizatora MŻMP, 
Oferentowi przysługuje prawo odwołania się do Zarządu PZŻ. 

5.3. Składając ofertę Oferent przyjmuje odpowiedzialność prawną za prawdziwość podanych 
w ofercie informacji. 

5.4. Zarządowi PZŻ przysługuje prawo wstrzymania, anulowania procesu wyłaniania 
Organizatora MŻMP z istotnych przyczyn, które opisane muszą być w stosownym 
komunikacie o wstrzymaniu, anulowaniu konkursu ofert, zamieszczonym na oficjalnej 
stronie PZŻ (www.pya.org.pl). 


