
 

 

REGULAMIN 
III Regat Żeglarskich Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

o Puchar Przewodniczącego Rady ŚlOIIB 

(zwany dalej Regulaminem) 

§1 

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia i uczestnictwa w III Regatach Żeglarskich Śląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o Puchar Przewodniczącego Rady ŚlOIIB (zwanych dalej 

Regatami). 

 

§2 

1. Organizatorem Regat jest Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach (zwana 

dalej Organizatorem), ul. Adama 1b, 40-467 Katowice, e-mail: biuro@slk.piib.org.pl 

2. Osobami odpowiedzialnymi za organizację Regat z ramienia Organizatora i wyznaczonymi do 

kontaktu są : 

a) Komandor Stowarzyszenia Żeglarskiego Piotr Czornik – tel. 602 410 572, email: 

czornik.piotr@gmail.com 

b) PT ŚlOIIB w Bielsku-Bałej, tel. 33-8100474, email: ptbielsko@slk.piib.org.pl 

c) Opiekun PT w Gliwicach-nadzór nad realizacją zawodów 

 

§3 

1. Regaty odbędą się na terenie Zalewu Pławniowickiego w dniu 11 czerwca 2022 roku (sobota). 

Termin rezerwowy : 18 czerwca 2022roku.  

2. Bazą Regat jest stanica Stowarzyszenia Żeglarskiego „Szkwał”. 

3. Dojazd do bazy Regat i oznaczenie miejsc parkingowych zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej Organizatora. 

4. Baza Regat umożliwia w miarę dostępności miejsca parkingowe dla załóg startujących w ilości jeden 

samochód na załogę. Pozostałe samochody należy pozostawić na parkingu gminnym. 

 

§4 

1. Regaty odbywają się na łodziach klasy Omega. 
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2. W Regatach mogą uczestniczyć załogi zgłoszone do Regat w wyznaczonym do tego terminie, 

zamieszczonym na stronie internetowej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

3. Załoga składa z 3 osób, które są czynnymi członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

4. Jeden z członków załogi musi być wyznaczony sternikiem.  

5. Sternik łodzi ma obowiązek posiadać patent żeglarski, który jest zobowiązany okazać bosmanowi 

podczas pobrania sprzętu. Jeżeli sternik nie okaże patentu, to cała załoga nie zostanie dopuszczona 

do regat. 

6. Zawodnik zgłoszony jako sternik jachtu obowiązany jest do osobistego prowadzenia jachtu, 

biorącego udział w Regatach. 

7. Załoga ma prawo złożyć wniosek o zmianę członka załogi przed rozpoczęciem Regat pisemnie u 

sędziego głównego Regat. Nowy członek załogi, przed dopuszczeniem do udziału w Regatach ma 

obowiązek wypełnić elektroniczną Kartę Zgłoszenia. 

8. Zawodnicy uczestniczą w Regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierci wynikłych w związku z udziałem w 

Regatach – przed rozpoczęciem, podczas oraz po Regatach. Żadna z czynności wykonana lub 

niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników Regat od ponoszenia odpowiedzialności 

za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w 

regatach.  

§5 

1. Uczestnicy Regat zobowiązani są do: 

a) dbania o bezpieczeństwo powierzonego sprzętu, członków załogi oraz innych uczestników 

Regat, a także rywalizacji zgodnej z zasadami czystej gry i sportowego zachowania  

b) używania środków ratunkowych udostępnionych przez obsługę w trakcie trwania Regat; 

c) stosowania się do poleceń Organizatora; 

d) unikania wszelkich zdarzeń, mogących spowodować uszkodzenie ciała lub rzeczy. 

 

§6 

1. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą elektronicznie poprzez wypełnienie Interaktywnego 

Formularza Zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.  

2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. 

3. Zgłoszenie należy wypełnić i przesłać na adres PT ŚlOIIB w Bielsku-Białej - ptbielsko@slk.piib.org.pl 

nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Regat.  

4. Uczestnictwo w charakterze publiczności zwolnione jest z obowiązku złożenia Zgłoszenia. 
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5. Małoletni znajdujący się na terenie rozgrywania Regat muszą znajdować się pod opieką 

osoby pełnoletniej. 

§7 

1. Uczestnicy Regat pokrywają koszty dojazdu do bazy Regat we własnym zakresie. 

2. Organizator pokrywa koszty poczęstunku w trakcie Regat, koszty ubezpieczenia  NNW uczestników 

Regat oraz koszty organizacyjne. 

§8 

1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Instrukcja Żeglugi, stanowiącą załącznik do niniejszego 

Regulaminu, która dostępna jest także na stronie internetowej Organizatora oraz w biurze 

Stowarzyszenia Żeglarskiego „Szkwał”. 

2. Załogi uczestniczące w Regatach mają obowiązek przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu 

oraz przepisów żeglugowych: 

e) ustawa z dnia 21 grudnia 2001r. o żegludze śródlądowej (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 

1863); 

f) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 

2013r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej (Dz. U. 2013, poz. 

1366); 

g) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów 

żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072 z 2003r.). 

h) Przepisów regatowych żeglarstwa 2017-2020 

 

§9 

1. W ramach Regat przewiduje się rozegranie 6 wyścigów w zależności od warunków pogodowych. Po 

rozegraniu więcej niż 3 wyścigów (tzn. 4, 5 lub 6 wyścigów) jeden najgorszy wynik będzie odrzucony. 

2. Organizator ma prawo do zmiany liczby wyścigów przed rozpoczęciem Regat oraz w ich trakcie, o 

czym jest obowiązany poinformować zgłoszone załogi. 

3. Regaty zostaną uznane za odbyte po przeprowadzeniu przynajmniej jednego wyścigu.  

4. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani sternicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.  

§10 

1. Start do pierwszego wyścigu w dniu określonym w §3 pkt. 1 planowany jest na godz. 10.00.  

2. Ostatni sygnał startowy w dniu nie może być podany później niż o 14.00. 

3. Na jachcie w trakcie Regat mogą znajdować się jedynie członkowie załogi zgłoszeni do Regat. 

4. Członkowie załogi, w trakcie biegów nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, ani innych 

środków odurzających lub psychoaktywnych. 

§11 



 

 

1. Harmonogram Regat wyznaczony jest następująco: 

 8.30-9.30 - przyjmowanie zgłoszeń, sprawdzanie dokumentów, losowanie łodzi,  

 instrukcja żeglugi; 

 9.30-10.00 - oficjalne otwarcie regat, odprawa sterników, wypływanie na linie startu; 

 10.00-12.00 - regaty (bieg nr 1, 2, 3); 

 12.00-12.30 - przerwa techniczna; 

 12.30-14.30 - regaty (bieg nr 4, 5, 6); 

 15.00-16.00 - przerwa na dokowanie łodzi, zdawanie sprzętu, obiad; 

 17.00 - oficjalne zakończenie regat, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród; 

2. Organizator ma prawo do zmiany harmonogramu Regat, o czym obowiązany jest poinformować 

załogi. 

§12 

1. Nagrodami w Regatach są puchary ufundowane przez Organizatora. 

2. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość oznaczonej sumy pieniężnej. 

3. Organizator ma prawo do zmiany formy nagród. 

§13 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH 

WYRAŻENIE ZGODY: 

Zgłoszenie udziału w Regatach Żeglarskich w klasie Omega turystyczna stanowi wyrażenie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w 

Katowicach na potrzeby rejestracji, udziału i przeprowadzenia Regat Żeglarskich w klasie Omega 

turystyczna. 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: 

 

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (z siedzibą przy ulicy Adama 1b w Katowicach, 40-467) 

jest administratorem danych osobowych. 

 

CEL: 

 

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu 

przeprowadzenia procedury rejestracji oraz w celu przeprowadzenia Regat Żeglarskich w klasie Omega 

turystyczna ,a także w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o 

Regatach Żeglarskich w klasie Omega turystyczna. 

Dane te będą upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Śląskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa w mediach społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom i 

organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej 

zgody lub w oparciu o umowę powierzenia. 

 



 

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ: 

 

Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu jest 

dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Regatach Żeglarskich w klasie Omega turystyczna. 

Dane te nie będą profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji 

międzynarodowych. 

Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które administrator 

posiada w swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi 

do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie 

legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie 

przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których danych zmiany te mają dotyczyć. 

KONTAKT: 

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się z Inspektorem 

Ochrony Danych ŚlOIIB pod nr telefonu: 32 255-45-52, 32 229-80-87, 32 608-07-22, 32 608 07-23 lub 

pisząc na adres mailowy: biuro@slk.piib.org.pl 

PODSTAWA PRAWNA: 

Art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

 

§14 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA UTRWALANIA, UPUBLICZNIANIA I PRZETWARZANIA 

WIZERUNKU PRZEZ ŚLĄSKĄ OKRĘGOWĄ IZBĘ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

WYRAŻENIE ZGODY: 

Biorąc udział w  Regatach Żeglarskich w klasie Omega turystyczna zwanych dalej Regatami, uczestnicy 
oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub 
filmach wykonanych podczas Regat.  

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH: 

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (z siedzibą przy ulicy Adama 1b w Katowicach, 40-467) 

jest administratorem danych osobowych. 

CEL: 

Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, 

archiwizowania i rozpowszechniania informacji o Regatach. 

Dane te, w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz na profilach Śląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w mediach społecznościowych, a także udostępniane 



 

 

uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia. 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ: 

Udział w Regatach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci swojego wizerunku jest 

dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Regatach. Dane te nie będą profilowane ani 

transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które administrator 

posiada w swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi 

do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie 

legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie 

przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te 

mają dotyczyć. 

KONTAKT: 

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się z Inspektorem 

Ochrony Danych ŚlOIIB pod nr telefonu: 32 255-45-52, 32 229-80-87, 32 608-07-22, 32 608 07-23 lub 

pisząc na adres mailowy: biuro@slk.piib.org.pl 

PODSTAWA PRAWNA: 

Art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, 

dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 

ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 

a) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią 

funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (np. dyrektor, 

kierownik); 

b) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna 

impreza; 

c) osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym w celu 

wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska; 

d) osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie otwartym i 300 

osób w obiekcie. 

 

 

 

 



 

 

§15 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym obowiązany jest poinformować 

załogi. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wykładni postanowień Regulaminu  

oraz do rozstrzygania powstałych przy jego stosowaniu sporów. 

3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 

Załączniki: 

1. wzór Interaktywnej Karty Zgłoszenia, 

2. instrukcja żeglugi 


