
Regaty organizowane w ramach zadania publicznego  

Z HALSEM NAD WODĄ 2021 

współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej w Chodzieży 

Zawiadomienie  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Regaty o Puchar Róży Wiatrów  
klasy: Europa, OK-Dinghy, Finn i Omega Std. 

Chodzież, 12-13.06.2021 r. 
 

1. Termin i miejsce regat 

Regaty odbędą się w dniach 12-13.06.2021 r. na Jeziorze Miejskim w Chodzieży. 

Bazą regat będą przystanie ChSS HALS oraz KŻ OPTY w Chodzieży (ul. Staszica). 

 

2. Organizator 

Chodzieskie Stowarzyszenie Sportowe HALS. 

 

3. Przepisy 

Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PRŻ 2021-2024, niniejszym 

zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi. 

 

4. Warunki uczestnictwa 

 Regaty w klasie odbędą się, jeżeli do regat zgłoszą się, co najmniej 2 jachty. 

 Warunkiem dopuszczenia do regat jest zgłoszenie, dokonane zgodnie z pkt 6 i 7 niniejszego 

zawiadomienia. 

 Wszystkie jachty muszą posiadać czytelne oznakowanie na żaglu, oraz wymagane środki 

ratownicze.  

 Każdy uczestnik regat startuje na własne ryzyko i jest całkowicie odpowiedzialny za 

szkody, które wyrządzi. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu 

powstałych szkód.  

 

5. Zgłoszenia do regat 
Zgłoszenia, na druku z załącznika, należy przesłać do godz. 20.00 dnia 11.06.2021r na adres: 

kh24@wp.pl 

W/w zgłoszenie należy potwierdzić słownie w biurze regat (Przystań ChSS Hals) w dniu 12.06.2021r 

w godzinach od 8.30 do 9.30.  
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6. Wpisowe do regat 

Wpisowe do regat – klasa Europa, OKD i Finn – 30 zł  

                              - klasa Omega - 60 zł  

7.  Instrukcja żeglugi 

 Będzie wywieszona na oficjalnej tablicy ogłoszeń regat na terenie przystani ChSS 

Hals. 

 Na życzenie, instrukcja będzie również możliwa do pobrania podczas wnoszenia 

opłaty wpisowej (przystań ChSS Hals).  

 

8.  Program regat 

 12.06.2021r      Sobota      godz.  8.30- 09.30 - przyjmowanie zgłoszeń (przystań ChSS Hals). 

                                            godz. 10.00             - otwarcie regat  

                                            godz. 11.10             - start do pierwszego wyścigu dnia 

                                      ok. godz. 16.00-17.00   - poczęstunek 

                                      ok. 19.00 koncert na przystani HALS 

                                                           

13.06.2021r     Niedziela     godz. 10.45             - start do pierwszego wyścigu dnia 

                                             godz. 15.00             - zakończenie regat 

(godz. zakończenia regat może ulec zmianie) 

Przewiduje się rozegranie siedmiu wyścigów, a regaty zostaną zaliczone po odbyciu 

jednego wyścigu.  

9.  Nagrody  

 Za zajęcie od I do III miejsca wręczone zostaną puchary i dyplomy.  

 Zwycięzca najliczniejszej klasy, za ostatni wyścig regat otrzyma Puchar Prezesa ChSS 

Hals  

      10. Prawa do wizerunku 

 Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na:  

 - bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i  

   innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.  

 - przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu do regat dla celów przeprowadzenia 

   zawodów.  

 - umieszczenie danych w publicznie dostępnym wykazie: wyniki regat, listy startowe. Zgoda dotyczy  

   następujących danych: - imienia i nazwiska, daty urodzenia, przynależności klubowej.  

 

10. Inne informacje 

 

 Dla  każdego  uczestnika  zapewniamy ciepły posiłek. 

 Regaty będą przeprowadzone z zastosowaniem aktualnie obowiązujących zasad i 

zaleceń dotyczących postępowania w trakcie epidemii covid-19. Wszyscy uczestnicy oraz 

trenerzy (całe ekipy) są zobowiązani do przestrzegania tych zasad i dbania o 

bezpieczeństwo swoje i pozostałych uczestników. 

 Kontakt: Tomek tel. 600272260, Magda 696945558,  

 

       

                                                                                                     Zapraszamy  do  Chodzieży! 

 


