FUNDACJA BREAK THE LIMITS

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY ADRIATIC RACE 2018

IMIĘ NAZWISKO:

ADRES ZAM:

TEL:

EMAIL:

NR PASZPORTU:

STOPIEŃ ŻEGLARSKI:

Transport autokarem

Uwaga! Przyjęcie zgłoszenia nie jest równoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji.
Do potwierdzenia rezerwacjikonieczna jest:
•

wpłata zaliczki 500 zł. lub całej sumy zgodnie z wybraną opcją na konto:
15 1140 2004 0000 3202 7595 9272
Fundacja Break The Limits
ul. Zagłoby nr 16C, 02–495 Warszawa
Tytuł : Imię Nazwisko_Adriatic Race 2018oraz

•

potwierdzenie zapoznania się z regulaminem Adriatic Race 2018 zamieszczonym na stronie

•

odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i regulaminu z własnoręcznym podpisem

Fundacja Break The Limits
Ul. Zagłoby 16C
02-495 Warszawa
KRS: 0000585412NIP: 5223044801

tel. +48 601480089
e-mail. kontakt@breakthelimits.pl
www.breakthelimits.pl
REGON: 363000214

FUNDACJA BREAK THE LIMITS

Regulamin wyścigu żeglarskiego
BTL ADRIATIC RACE 2018

I.

Postanowienia Ogólne
1.
Organizatorem BTL Adriatic Race 2018 zwany dalej Wyścigiem jest Fundacja Break the Limits
z siedzibą w Warszawie ul. Zagłoby 16c.
2.
Biuro wyścigu tworzą:
a.
Prezes Zarządu Fundacji Break the Limits – Karol Masłowski
b.
3.

II.

III.

Koordynator Wyścigu- Jerzy Staszewski

c.
Koordynator ds. organizacyjnych – Agnieszka Wandor
Wyścig rozegrany zostanie od 27 kwietnia 2018 r. do 6 maja 2018 r. w Chorwacji między
wyspami archipelagu Kornati.

4.

Wyścig organizowany jest na zasadach wyścigu koleżeńskiego, przez co należy rozumieć, że nie
jest on wyścigiem w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
oraz, że nie podlega m.in. zasadom organizacji żeglarskich regat sportowych Polskiego Związku
Żeglarstwa (PZŻ) ani też przepisom regatowym Żeglarstwa ISAF i zarządzeniom ISAF.

5.

Wyścig nie jest rejestrowany, w szczególności nie jest on wpisany do kalendarza imprez
sportowych PZŻ.

6.

Organizacja Wyścigu odbywa się w formule non profit.

Cel organizacji BTL Adriatic Race 2018
1.
Celem organizacji BTL Adriatic Race 2018jest pozyskanie jak największej kwoty na cel
charytatywny dla dzieci z domów dziecka oraz promowanie idei fair-play we współzawodnictwie.
Uczestnictwo w Wyścigu
1.
W regatach mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które:
a.
b.

2.
3.

dokonają formalności zgłoszeniowych
wpłacą indywidualna opłatę w wysokości 1 490 zł z transportem lub 1250 zł bez
transportu do 15 marca 2018 r.
c.
wpłacą grupową opłatę 11 900 zł z transportem lub 9 900 zł bez transportu lub 13 900 zł
w przypadku braku sternika do 15 marca 2018
d.
zapewnią sternika do prowadzenia jachtu z odpowiednimi uprawnieniami żeglarskimi.
Sternicy podlegają weryfikacji dokonywanej przez Koordynatora Wyścigu. W przypadku
braku sternika Fundacja Break the Limits może pośredniczyć w jego pozyskaniu.
Warunkiem rezerwacji miejsca na jachcie jest wpłata zaliczki w wysokości 500 zł. w ciągu 3 dni
od zgłoszenia uczestnictwa
Warunkiem dopuszczenia załóg do Wyścigu jest podpisanie przez każdego członka załogi:
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a.

akceptacji niniejszego Regulaminu Wyścigów;

b.

wzięciu odpowiedzialności indywidualnej za wszelkie zdarzenia i ich skutki, jakie
wystąpią dla tych osób lub z ich udziałem w czasie nie związanym z programem
Wyścigów;

c.
d.

4.

uczestniczeniu w regatach na własną odpowiedzialność
akceptacji poddawania się przez sternika każdorazowo na żądanie testowi trzeźwości
(badanie alkomatem).
Obowiązkiem prowadzącego jacht (sternika) w trakcie wyścigu jest:
a.
b.
c.

5.
6.
7.

dbanie o bezpieczeństwo sprzętu i załogi;
zabezpieczenie sprzętu ratunkowego;
przestrzeganie przepisów prawa morskiego w odniesieniu do uczestników wyścigu jak
również innych użytkowników sprzętu wodnego;

d.
unikanie kolizji;
Sternik jachtu uczestniczącego w wyścigu musi posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia
jednostki morskiej.
Sternik jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie szkody materialne i prawne, które miały miejsce
w trakcie rozgrywania wyścigu.
Podczas trwania wyścigu (na morzu) Uczestnicy nie mogą spożywać alkoholu oraz innych
środków odurzających pod groźbą usunięcia z jachtu, powrotu na własny koszt oraz
unieważnienia ubezpieczenia i utraty kaucji

IV.

Zgłoszenie do Wyścigu i wpisanie na listy załogi jest automatycznie udzieleniem przez Uczestnika zgody
na prawo do wykorzystania wizerunku jej członków na zdjęciach i filmach zrealizowanych podczas BTL
Adriatic Race 2018, dla celów promocyjno-marketingowych a także firm współpracujących podczas
realizacji tego przedsięwzięcia, bez konieczności każdorazowo ich zatwierdzania. Prawo do
wykorzystania wizerunku obejmuje również jego utrwalanie, obróbkę i powielanie na wykonanych
zdjęciach i filmach podczas BTL Adriatic Race 2018w czasie nieograniczonym. Zgoda zawiera prawo
korzystania i rozporządzania zdjęciami i filmami z wykorzystaniem wizerunku w szczególności w
publicznych sieciach internetowych na dowolnych materiałach bez ograniczenia terytorialnego.

V.

Ubezpieczenie Mistrzostw
1.

Organizatorzy ubezpieczają uczestników Wyścigu w ramach opłat za uczestnictwo. Warunki
ubezpieczenia zostaną opublikowane na stronie Fundacja Break the Limits w terminie do
01.04.2018 r.

2.

VI.

Uczestnicy Wyścigów mogą zawrzeć, własnym staraniem i kosztem, dodatkowe ubezpieczenia
od sportów ekstremalnych z dowolnym towarzystwem asekuracyjnym.
Regulamin rozgrywanych Wyścigów
1.
Klasy jachtów, wyposażenie, załogi, opłaty dodatkowe
a.
Wyścigi rozegrane zostaną na jachtachBavaria42Match.
b.
Uczestnicy będą używać wyposażenia dostarczonego przez firmę czarterową.
c.
Ilość członków załogi nie może być większa od ilości osób dopuszczonych w
dokumentach rejestrowych jachtu.
d.
Oplata uczestnictwa zawiera koszt czarteru jachtu
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e.
2.

Opłata uczestnictwa nie zawiera innych kosztów związanych z rejsem

Program Wyścigu:
Piątek 27.04–wyjazdzWarszawydoBiogradu.
Sobota28.04- odbiór jachtów, zakupy, szkolenie z bezpieczeństwa i pierwsza odprawa
sterników.
Niedziela29.04–PierwszywyścignatrasieBiograd–Zadar.
Poniedziałek30.04–WyścignatrasieZadar–Bozava.
Wtorek1.05–WyścignatrasieBozava–Telascica.
Środa2.05–WyścignatrasieTelascica–Zlarin.
Czwartek3.05–OdpoczynekiwycieczkanawodospadywSkradinie.
Piątek4.05–WyścignatrasieZlarin–Biograd.
Sobota5.05–Zdaniejachtów,rozdanienagród,wyjazdzBiogradu.
Niedziela6.05–PrzyjazddoWarszawy.

3.
4.

Przedstawiciele Fundacji Break the Limits zastrzegają możliwość zmiany programu Wyścigu.
Zwycięzcy Wyścigu zostaną wyłonieni na podstawie klasyfikacji punktowej.

5.
6.

Zwycięska załoga otrzyma symboliczny puchar Fundacji Break the Limits.
Dodatkowe postanowienia
a.
Nie przestrzeganie regulaminu Wyścigu, może skutkować wykluczeniem Uczestnika lub
usunięciem osób ze składu załogi jachtu z poszczególnych wyścigów lub z całych
Wyścigów. Decyzję podejmują przedstawiciele Fundacji Break the Limits
b.
Wykluczonemu Uczestnikowi Wyścigów oraz osobom usuniętym ze składu załogi jachtu
nie będą przysługiwać żadne roszczenia finansowe z tego tytułu utraconych nakładów
finansowych i ewentualnie innych dóbr.
c.
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników w będzie
Fundacja Break the Limits. Dane osobowe Uczestników Wyścigu będą przetwarzane
przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2014.1182 z dnia 2014.09.03.). Podanie danych ma charakter dobrowolny i jest
niezbędne do udziału w Wyścigu. Uczestnikom Wyścigu przysługuje prawo wglądu do
swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.
d.

7.

Dane osobowe Uczestników Wyścigu uzyskane w związku z ich organizacją i
przeprowadzeniem będą przetwarzane przez Fundację Break the Limits w celach
związanych z organizacją i przeprowadzaniem Wyścigu. Administrator może korzystać z
usług specjalistycznych firm (podwykonawców) w celu realizacji Wyścigu Podwykonawcy
będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do organizacji i
realizacji zleconych działań.
Fundacja Break the Limits zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie regat.

Podpis uczestnika
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