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Zawiadomienie o Regatach 

o Puchar Kapitana Borchardta 

Szczecin, 08.09.2018 r. 

  

  

I.  Termin i miejsce regat 

Regaty zostaną rozegrane w dniu 08.09.2018 r. w Szczecinie na akwenie Odra Zachodnia 

(obszar między Mostem Długim, a Trasą Zamkową).  

  

II. Organizator   

Organizatorem regat jest Centrum Żeglarskie oraz Fundacja im. Karola Olgierda Borchardta.  

  

III. Warunki uczestnictwa  

Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach:   

III.1. Optimist Grupa A 

III.2. Optimist Grupa B  

III.3  Optimist Grupa C  

 

IV. Zgłoszenia   

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą mailową (biuro@centrumzeglarskie.pl) – do dnia 

07.09.2018 r. do godz. 12.00 oraz w biurze regat (namiot) na Wyspie Grodzkiej w dniu 

08.09.2018 r. w godzinach: 8.00-10.00.  

 

V. Wpisowe  - brak. 

 

VI. Przepisy   

Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach 

Regatowych Żeglarstwa 2017-2020 WS oraz Regulaminem i Zasadami Współzawodnictwa 

PSKO w 2018 r.   
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VII. Program regat  

 

08.09.2018  

godz. 10.00 – uroczyste otwarcie regat   

godz. 10.15 – odprawa z sędziami (podanie komunikatu o godzinie rozpoczęcia I wyścigu dla 

grupy A, B, C)   

ok. godz. 11.00 – sygnał do I wyścigu 

ok. godz. 15.00 – zakończenie regat na jednostce Kapitan Borchardt  

  

VII.1 Przewiduje się rozegranie max. 4 wyścigów. 

VII.2 Regaty zostaną uznane za ważne po ukończeniu min. 1 wyścigu.  

  

VIII. Instrukcja żeglugi    

Instrukcja Żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat  

i na tablicy ogłoszeń.  

  

IX. Nagrody   

Zwycięzcy otrzymają puchary i dyplomy.   

Wszyscy zawodnicy otrzymają okolicznościowe upominki.  

  

 X. Łodzie trenerów i obserwatorów 

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają 

akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeń.   

  

XI. Zastrzeżenie odpowiedzialności   

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna   

z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat 

od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht.  

  

XII. Prawo do wykorzystania wizerunku  

Zgłaszając się do regat, zawodnik (w przypadku osób niepełnoletnich, prawny opiekun), 

wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku przez organizatorów i sponsorów 

imprezy (na zdjęciach, filmach i innych produkcjach). Podczas zgłaszania zawodników   

(w biurze regat), trener zobowiązany jest podpisać oświadczenie  o posiadaniu pisemnej  
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zgody prawnego opiekuna na wykorzystanie wizerunku niepełnoletniego zawodnika na  

ww. polach, bądź przedstawić oryginał takiej zgody.  

  

XIII. Osoby do kontaktu  

Grzegorz Durdyń, 723 009 173, g.durdyn@centrumzeglarskie.pl  

 

*** 

I Regaty o Puchar Kapitana Borchardta organizowane są w formie zabawy i nie wliczają się 

do ogólnie prowadzonego rankingu zawodników.  
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 ZGŁOSZENIE DO REGAT 

 

Nazwa regat: I Regaty o Puchar Kapitana Borchardta  
 
Klasa: Optimist 
 
Grupa: ……… 
 
 
Proszę o zapisanie zawodnika: 
 
Imię i nazwisko:  
 
.................................................................................................................................................... 
 
Data urodzenia: .............................................  
 
Klub:   …………………………………………………………………………………………………... 
 
Numer na żaglu: ……….. 
 
Nr licencji PZŻ zawodnika: ……………… 
 
Data ważności badania lekarskiego: …………………. 
 
 
 
Kontakt na telefon komórkowy w trakcie regat  
 
 

 

 
 
…………….…..  2018 r.                                                                    ............................................................... 
        data                                                                                                    podpis prawnego opiekuna 
 
 
 

 

przyjmujący zgłoszenie:…………………….      
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana/Uczestnika danych osobowych jest dyrektor Centrum Żeglarskiego 
z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przestrzennej 19, kod pocztowy 70-800, telefon: +48 91 4660 
844, e-mail: biuro@centrumzeglarskie.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Żeglarskim w Szczecinie możliwy jest pod 
adresem e-mail: iod@centrumzeglarskie.pl. 

3. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a, b 
ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań związanych z realizacją 
regat organizowanych przez Centrum Żeglarskie. 

4. Kategorie przetwarzanych danych: Uczestników/opiekunów prawnych: imię, nazwisko, data 
urodzenia, stan zdrowia, wizerunek, telefony kontaktowe, adresy e-mailowe. 

5. Odbiorcy Pani/Pana/Uczestnika danych osobowych: współorganizatorzy regat, komisja 
sędziowska. 

6. Pani/Pana/Uczestnika dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej. 

7. Pani/Pana/Uczestnika dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od zakończenia 
umowy lub założenia konta (w zależności co nastąpiło później). 

8. Posiada Pani/Pan/Uczestnik prawo do: 
a. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  
b. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  
c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

9. Przysługuje Pani/Panu/Uczestnikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie Pani/Pana/Uczestnika danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy. 

11. Pani/Pana/Uczestnika dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu. 

 

 

 
………………..  2018 r.                                                             .............................................................................. 
        data                                                                                                podpis opiekuna prawnego 
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Zgoda na przetwarzanie wizerunku 
 

Na podstawie art. 6 ustęp 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie nieodpłatne wizerunku mojego dziecka dla potrzeb promocyjnych Centrum 
Żeglarskiego, w tym celem umieszczenia ich na stronach internetowych administrowanych przez 
Centrum Żeglarskie oraz pozostałych współorganizatorówi wykorzystania ich w innych działaniach 
promocyjnych m.in.: 

1. utrwalanie całości lub fragmentów wybranych przez Centrum Żeglarskie w postaci cyfrowej, 
np. na nośniku (CD – R, DVD), 

2. zwielokrotnianie dowolną techniką całości lub fragmentów wybranych przez Centrum 
Żeglarskie, 

3. publiczne wystawienie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

4. wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie w sieci internet, 
programach radiowych lub telewizyjnych, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

5. wprowadzanie do obrotu poprzez użyczenie, najem lub dzierżawę oryginału lub kopii 
egzemplarzy, 

6. zwielokrotnianie i publiczne udostępnianie całości lub fragmentów poprzez jego publikację  
w wydawnictwach książkowych i wydawnictwach prasowych, materiałach promocyjnych i 
informacyjnych Centrum Żeglarskiego (elektronicznych, cyfrowych lub w formie drukarskiej). 

 
 
 
 
………………..  2018 r.                                                             .............................................................................. 
        data                                                                                                podpis opiekuna prawnego 
 
 
 
 


