REGATY O PUCHAR
REKTORA POLITECHNIKI
WARSZAWSKIEJ 2016
Zawiadomienie o Regatach Międzywydziałowych
1. Organizator
Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, pok. 165
tel. (22) 234 50 10, e-mail: regaty.pw@gmail.com, strona www.sspw.pl
2. Termin i miejsce Regat
Regaty zostaną rozegrane w dniu 21 maja 2016 na akwenie Zalewu Zegrzyńskiego.
Miejscem portu regat jest Ośrodek Szkoleniowy Wojskowej Akademii Technicznej,
ul. Groszkowskiego 2, Zegrze Północne.
3. Przepisy
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z niniejszym Zawiadomieniem o Regatach
Międzywydziałowych, Regulaminem Udziału w Regatach Międzywydziałowych, Instrukcją
Żeglugi oraz Przepisami Regatowymi Żeglarstwa (PRŻ 2013-2016). Regaty są żeglarską
imprezą amatorską.
4. Uczestnictwo, klasy
Organizator przewiduje wyścigi w klasie Sigma 600 Club. Maksymalna liczba załóg: 20.
Udział wziąć może każda załoga, która spełnia warunki uczestnictwa zawarte w Regulaminie
Udziału w Regatach Międzywydziałowych.
5. Zgłoszenia do Regat, biuro i siedziba Regat
Biuro i siedziba Regat mieści się w Ośrodku Szkoleniowym Wojskowej Akademii Technicznej
w namiocie informacyjnym w dniu Regat oraz w siedzibie Organizatora w okresie
poprzedzającym.
Załogą zgłoszoną do wyścigu będzie załoga, która wypełniła poprawnie formularz
zgłoszeniowy oraz wpłaciła w terminie kwotę wpisowego.
6. Wpisowe do Regat, kaucja
Opłata wpisowa wynosi 250 zł od załogi. Kaucja zwrotna za użytkowanie jachtu podczas
wyścigów wynosi 300zł od załogi. Opłatę wpisową należy uiścić przelewem na numer konta
podany w mailu zwrotnym wysyłanym w przeciągu 3 dni od nadesłania formularza
zgłoszeniowego. Kaucję należy uiścić w Biurze Regat w dniu Regat.

7. Program Regat
Wyścigi Regat odbędą się 21 maja (sobota).
Obowiązkowa odprawa załóg około godziny 10.30.
Start Regat około godziny 11.00.
Ogłoszenie wyników około godziny 17.00.
Szczegółowy program regat zostanie ogłoszony najpóźniej dwa tygodnie przed Regatami.
8. Ubezpieczenie i zastrzeżenie odpowiedzialności
Każdy uczestnik regat bierze udział w regatach na własne ryzyko i jest całkowicie
odpowiedzialny za wyrządzone przez siebie i swoją załogę szkody. Organizator nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób lub śmierci wynikłych w związku z
regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
9. Nagrody
Organizator zapewni pulę nagród właściwą dla rangi zawodów.
Informacje należy śledzić na stronach regaty.sspw.pl oraz facebook.pl/RegatyPW

Sprawy organizacyjne
Agnieszka Traczyk
regaty.pw@gmail.com

