Regulamin
VIII Chełmińskie Regaty Łodzi Smoczych

1.Termin :
30 maj 2015 r. – sobota

2.Miejsce:
Regaty odbędą się w Chełmnie nad Jeziorem Starogrodzkim

3.Organizator :
Stowarzyszenie Sportów Wodnych „DRAGON” Chełmno , Firma STIEGELMEYER

4.Uczestnictwo:
Regaty są imprezą amatorską, do udziału w której zaproszone są wszystkie chętne zespoły, zarówno
te zrzeszone przy klubach sportowych, jak i utworzone na czas regat (kategoria Fan).

5.Cel :
- Popularyzacja sportu i rekreacji na wodzie
- Promocja wyścigów smoczych łodzi
- Promocja rekreacji rodzinnej , różnych grup społecznych i środowiskowych.

6.Program:
30.05.15 r. godz. 10:30 - Odprawa Kapitanów załóg
godz. 11:00 - Rozpoczęcie regat
Sposób przeprowadzenia regat zostanie podany na odprawie.
Zbiórka wszystkich uczestników na plaży przy kąpielisku

7.Kategorie i konkurencje :
Konkurencja OPEN FAN – 200 m .
( w kategorii FAN startują amatorskie drużyny reprezentujące przedsiębiorstwa, zakłady
pracy , załogi środowiskowe)

8.Nagrody:
Puchar za I - III miejsce na dystansie 200m
Dla zwycięzców nagroda niespodzianka

9.Warunki udziału :
Prawo startu mają załogi, które w terminie do 27.05.2015 r. prześlą zgłoszenie do regat na załączonym
formularzu (Załogi które zgłoszą się po terminie nie zostaną dopuszczone do regat ) oraz wniosą
opłatę startową na konto : BANK SPÓŁDZIELCZY W BRODNICY ODDZIAŁ CHEŁMNO
Nr konta: 14 9484 1163 3726 0750 4736 0001
Opłata za zgłoszoną załogę wynosi 400,00 zł

10.Inne postanowienia organizacyjne:
I. Łodzie wraz z wiosłami a także sternika zapewnia organizator.
II. Każda załoga składa się z 18-20 osób wiosłujących i dobosza.
III. Każdy uczestnik regat deklaruje, że jego stan zdrowia nie stanowi przeciwwskazań do uczestniczenia
w regatach oraz, że posiada umiejętność pływania umożliwiającą przepłynięcie co najmniej 100m
w ubraniu sportowym .
IV. Warunkiem dopuszczenia załogi do startu jest odbycie co najmniej jednego treningu na wodzie.
Termin treningu należy ustalić telefonicznie pod nr 667-017-986 z Wojciechem Dajewskim
lub Jarosławem Szymańskim pod nr 696-354-168
V. Zgłaszający do regat nieletnich składa oświadczenie, że posiada zgodę rodziców lub prawnych
opiekunów na udział zawodnika w regatach oraz oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym udział
w regatach. Nieletni startują w kamizelkach asekuracyjnych. Odpowiedzialni za nieletnich
są opiekunowie drużyn.
VI. Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe.
VII. Obowiązek zapoznania uczestników regat z warunkami uczestnictwa spoczywa na kapitanie załogi.
VIII.W sprawach nie ujętych w regulaminie decydujący głos należy do Sędziego głównego regat.

11.ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie do regat należy dostarczyć do dnia 20.05.15 r. jedną z dwóch form
Adres korespondencyjny
Stowarzyszenie Sportów Wodnych "Dragon" Chełmno
ul. Poprzeczna 18
86-200 Chełmno
e-mailem na adres
freedziuu@wp.pl

Prezes Zarządu
S.S.W.”DRAGON”Chełmno

Jarosław Szymański

ZGŁOSZENIE
VIII Chełmińskie Regaty Łodzi Smoczych

Zgłaszający :
………………………………………………PESEL………………………..
(imię i nazwisko)

(numer)

………………………………………………………………………………..
(adres zam.)

………………………………………………………………………………..
(adres e-mail)

Zgłaszam drużynę…………………………………………………………….
(nazwa drużyny)

Jednocześnie oświadczam, że:
1. Oświadczam, iż nie istnieją przeciwwskazania medyczne do udziału w zawodach..
2. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin zawodów.
3. Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych osobowych Dz.Ust. nr 133) przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące do
celów organizacyjnych.

Podpis kapitana

Wpisowe należy wpłacić na numer konta: 14 9484 1163 3726 0750 4736 0001

