
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wersja 2.4 

 
Smolnica, dnia 11 grudzień 2021 

 

Regulamin Regat 
 
 
 

 

Nazwa Regat   
Pełna nazwa: XIV Otwarte Regaty Branży Budowlanej 2021  
z cyklu: Regatta Business Poland 

 
zwane dalej w Regulaminie Regatami 

 
Miejsce i termin Regat   
Regaty rozegrane zostaną w dniach: 04.09 - 11.09.2021r. w Chorwacji. Wyjście i wejście Marina Pirovac,Kastela. 

 
Organizator   
Organizatorem Regat jest firma ONE4ALL Zdzisław Gajos z siedzibą w Smolnicy 44-153, ul. Konwalii 50 

 
Partnerzy   
Organizator może nawiązywać współpracę z podmiotami partnerskimi w celu organizacji regat. 

 

Obsługa regat   
Biuro Regat: 

  
Renata Ciaputa - Koordynator Biura Regat 

 
Komisja regatowa: 

 
Denis Marinov 

 
(CRO) - Sędzia Główny 

 
Paweł Stolzmann (POL) - Sędzia 

 
Opieka medyczna: 

 
lek. med.(ratownik medyczny) …………….- opieka medyczna Regat 

 
Producent relacji filmowej: 

 
………………………………………………….



 
 
 
 
 
 
 
 

Terminy użyte w Regulaminie Regat  
 

Firma – podmiot gospodarczy z branży budowlanej lub innej wystawiający w Regatach Załogę lub Załogi. 

Armator – wyznaczona osoba fizyczna reprezentującą Firmę przed Organizatorem, jest Członkiem 

Załogi jednej z Załóg wystawianych przez Firmę. 
 

Skiper – sternik jachtu, osoba odpowiedzialna za Załogę i powierzony mu jacht wraz z osprzętem. 
 

Członek Załogi – osoba pełniąca pozostałe funkcje na jachcie niebędącą Skiperem. 
 

Załoga – pełna obsada jachtu składająca się z Członków Załogi oraz Skipera. 
 

Uczestnik – każda pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w Regatach: Armator, Skiper, Członek Załogi. 

 

Przepisy  
 

Regaty zostaną rozegrane w oparciu o przepisy wyszczególnione w Zawiadomieniu o Regatach. 

 

Klasy startujące  
 

Klasa A: Professional ORC - jachty Elan E4 z użyciem genakerów. 
 

Klasa B: Amateur ORC - długość <= 46 stóp. 
 

Klasa C: Amateur ORC - długość > 46 stóp. 

 

Program i trasa Regat  
 

Przewidywany program i trasa Regat zostały umieszczone w Zawiadomieniu o Regatach. 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy i programu. 

 

 Puchary, Medale 
 

Trzy najlepsze załogi w każdej klasie jachtów otrzymają puchary i medale. 
 

Przyznane zostaną dodatkowe nagrody w konkursie fotograficznym organizowanym przez Patrona 

Medialnego Mistrzostw. 

 
 Cel organizacji Regat 

 
Misją Organizatora Regat jest promowanie idei żeglarstwa sportowego w duchu zasady fair play we 

współzawodnictwie i sportowej rywalizacji. 

 
Celem nadrzędnym jest promowanie i umacnianie pozycji polskich marek budowlanych oraz integracja 

branży budowlanej. Uczestnictwo w Regatach ma umożliwić wymianę doświadczeń pomiędzy 

uczestnikami zwłaszcza w zakresie efektywnego funkcjonowania na rynku krajowym i poza granicami. 

 
Regaty to wspaniała okazja na edukację w zakresie żeglarstwa oraz znajomości przepisów regatowych. 

Spotkanie przedstawicieli branży budowlanej na zagranicznych wodach morskich to także godna 

reprezentacja Polski na międzynarodowej arenie zmagań sportowych. 
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 Zgłoszenie do Regat 
 

Organizator Regat zaprasza do udziału, w charakterze Uczestnika Regat, przedstawicieli firm budowlanych 

działających na rynku polskim oraz na rynkach europejskich. Ze względu na otwarty charakter imprezy, 

Organizator może wyrazić zgodę na start przedstawicieli innych branż. 

 
W Regatach mogą uczestniczyć wyłącznie Firmy, które: 

 
a) wyznaczą Armatora 

 
b) dokonają formalności zgłoszeniowych przez Armatora 

 
c) podpiszą z Organizatorem przez osoby posiadające prawo do reprezentacji umowę określającą 

warunki uczestnictwa w Regatach oraz działania reklamowo–promocyjne Organizatora na rzecz Firmy 

wystawiającej Załogi 
 

d) wpłacą wpisowe oraz zaliczkę określoną w umowie 
 

e) zapewnią Skipera z odpowiednimi uprawnieniami do prowadzenia jachtu żaglowego do długości 17m oraz 

uprawnieniami radiowymi, co najmniej SRC (obszar A1 GMDSS). W przypadku nie posiadania Skipera, 
 

Organizator może pośredniczyć w jego pozyskaniu. 

 
Ostateczny termin uzupełnienia danych o Uczestnikach to 1 sierpnia 2021r. 

 
O wpisaniu na listę startową decyduje kolejność według daty wpływu wpisowego na rachunek Organizatora. 

 

 

 Warunki dopuszczenia Załóg do Regat 
 

Warunkiem dopuszczenia Załóg do Regat jest złożenie ONLINE przez każdego Uczestnika następujących oświadczeń: 
 

a) oświadczenia o akceptacji regulaminu Regat 
 

b) oświadczenia o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 

c) oświadczenia o udziale w Regatach na własną odpowiedzialność 
 

d) oświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającym start w Regatach 
  

e) oświadczenia o udzieleniu zgody na prawo do wykorzystania wizerunku na zdjęciach i filmach 

zrealizowanych podczas Regat dla celów promocyjno-marketingowych Organizatora oraz partnerów 

współpracujących podczas realizacji kolejnych Regat 

f)     oświadczenie o udzieleniu zgody na poddanie się w uzasadnionych przypadkach testowi trzeźwości 

(badaniu alkomatem) na żądanie Organizatora 

 
Dodatkowo Skiper: 

 
h) złoży ONLINE oświadczenie o udzieleniu zgody na poddanie się każdorazowo na żądanie Organizatora 

testowi trzeźwości (badaniu alkomatem) przed wyjściem z mariny oraz niezwłocznie po zawinięciu do mariny 
 

i) jest w posiadaniu ręcznego radia VHF do komunikacji w trakcie Regat 
 

j) dopilnuje prawidłowego oznakowania reklamowego jachtu zgodnego z podanym wzorcem 
 

k) dopilnuje prawidłowego umieszczenia i noszenia Polskiej bandery  
 

 

Ponadto każda Załoga: 
 

l) nie może składać się z większej liczby osób niż dopuszczonej w dokumentach rejestrowych jachtu 
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m) od momentu wyjścia z mariny, w trakcie wszystkich wyścigów oraz do momentu zawinięcia do mariny – 

nosić będzie jednolity strój (kurtki, koszulki, spodnie lub spódniczki) 

n) zaleca się, aby była wyposażona we własne kamizelki pneumatyczne zgodne z aktualnymi normami 

i przepisami. Kamizelki pneumatyczne mogą nosić logo Firmy i nazwę Załogi. Jeżeli to możliwe, 

powinny być w tych samych barwach dla całej Załogi. 

 

 Obowiązki uczestników Regat 
 

Uczestnicy Regat zobowiązują się do: 
 

a) przestrzegania warunków umowy oraz Regulaminu Regat 
 

b) zachowania dobrych obyczajów i przestrzegania etykiety żeglarskiej, zarówno podczas pływania jak i w 

czasie pobytu na lądzie 

c) stosowania się do poleceń Komandora Regat oraz Sędziego Regat związanych z przebiegiem Regat 

i spraw dotyczących bezpieczeństwa uczestników 

 

 Ubezpieczenie Uczestników 
 

Organizator ubezpieczy uczestników Regat w ramach opłat za uczestnictwo. 
 

Ubezpieczenie zostanie zawarte na okres od dnia 03.09.2021r. od godz. 00:00 do dnia 11.09.2021r. do godz. 

23:59 i obejmuje: 

a) koszty leczenia (SU) 
 

b) następstwa nieszczęśliwego wypadku (NNW) 
 

c) odpowiedzialność cywilną (OC) na osobie i w mieniu 
 

d) zwrot kosztów transportu do wysokości (SU) 
 

e) utratę bagażu 

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia zamieszczone będą na stronie Regat. 

 

 Zalecenia dla uczestników 
 

a) uczestnicy Mistrzostw mogą zawrzeć, własnym staraniem i kosztem, dodatkowe ubezpieczenia w 

zakresie wg własnych ocen z dowolnym towarzystwem asekuracyjnym 

b) każdy uczestnik regat zobowiązany jest do zabrania ze sobą lekarstw potrzebnych do leczenia 

choroby przewlekłej o ile taka ma miejsce 

c) szczególnie na terenie Chorwacji zalecane jest posiadanie karty ubezpieczenia EKUZ. To pierwszy 

dokument, o jaki prosi chorwacka służba zdrowia. Dzięki EKUZ można uniknąć niepotrzebnych kosztów 

związanych z podstawową opieką medyczną i transportem medycznym. 

d) https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/ 
 

 

 RODO 
 

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników w procesie zgłoszenia będzie ONE4ALL 

Zdzisław Gajos z siedzibą w Smolnicy 44-153, ul. Konwalii 50. 

 
Dane osobowe Uczestników Regat będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w 

ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) , b) i f) RODO. 
 
 

 Podanie danych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do udziału w Regatach. Uczestnikom Regat 

przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. 
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Podanie danych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do udziału w Regatach. Uczestnikom Regat 

przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. 

 
Odbiorcami danych osobowych będą: 

 
a) towarzystwo ubezpieczeniowe wykonujące usługę ubezpieczenia uczestników regat 

 
b) wybrane osoby z obsługi Regat 

 
c) firma czarterowa w celu przesłania list załóg wymaganych chorwackim prawem 

 

Powierzenie danych osobowych odbędzie się w określonym celu i zakresie na podstawie zawartej z 

Administratorem lub podmiotem przetwarzającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 
Dane osobowe uczestników będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego 

zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały 

zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych. 

 
 
 

 Przepisy porządkowe 
 

Nie przestrzeganie przyjętych w umowie zasad uczestnictwa w Regatach oraz Regulaminu Regat, może skutkować 

wykluczeniem Uczestnika lub całej Załogi jachtu z poszczególnych wyścigów lub nawet wydaleniem z Regat. 

 
Szczególnie nadużywanie alkoholu i nie przestrzeganie lokalnych przepisów obowiązujących w marinach (cisza 

nocna) będą podstawą do powołania Regatowej Komisji Dyscyplinarnej w składzie: Organizator Regat, 

Komandor Regat i Sędzia Regat. 

 
Regatowa Komisja Dyscyplinarna rozpatrzy każdy zgłoszony przypadek nadużycia. Wydana przez nią decyzja 

jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek procedurom odwoławczym. 

 
Wykluczonym Uczestnikom Regat nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia finansowe dotyczące 

utraconych nakładów finansowych i ewentualnie innych dóbr. 

 

 

 Postanowienia końcowe 
 

a. uczestnicy będą używać własnych kamizelek pneumatycznych lub wyposażenia dostarczonego 

przez firmę czarterową 
 

b. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia jachtu, uczestnicy nie będą występować z regresem 

finansowym wobec Organizatora 

c. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub zranienia osób lub śmierć 

osób w związku z regatami, przed, podczas lub po regatach. 

d) Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania regat, zmiany ich terminu lub ich odwołania w przypadku 

wystąpienia siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się w szczególności pożar, powódź, stan klęski żywiołowej lub 
epidemii, decyzję władz Chorwacji, Polski lub innych krajów, przez które konieczny jest przejazd na miejsce regat dot. 
Zamknięcia granic lub ograniczania przemieszczania się obywateli oraz obowiązek odbycia kwarantanny.   
e) W tym zakresie Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z przerwaniem 
lub anulowaniem regat, natomiast Uczestnikom regat nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów, w szczególności 
kosztów przejazdu, noclegu czy innych kosztów związanych z przejazdem na terytorium Chorwacji.  
f) Jednocześnie Organizator zobowiązuje się niezwłocznie po powzięciu informacji o okolicznościach zaistniałych w 
punkcie d) poinformować uczestników o wystąpieniu siły wyższej i powziąć decyzję co do kontynuowania Regat lub ich 
anulowania" 
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