
ZAWIADOMIENIE O REGATACH ŻEGLARSKICH 

ENEA CUP 2022 
 

 

ORGANIZATOR REGAT: 

 

NSZZ Solidarność  
przy Enea Wytwarzanie sp. o.o. 

 

   

Patronat: 

 

Grupa Kapitałowa „ENEA” 

 

   

   

 

MIEJSCE I TERMIN REGAT 

Regaty zostaną przeprowadzone na Jeziorze Ryńskim 
(Port Jachtowy Bocianie Gniazdo RYN) dniach 23 - 24.09.2022 r. 

 

PRZEPISY – KLASY JACHTÓW 

− Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Przepisami Żeglarstwa ISAF 2021-2024,  

− Przepisami klasowymi jachtów klasy T 2021 – 2024, 

− Zawiadomieniu o Regatach,  

− Instrukcji Żeglugi.  
 

W regatach przewiduje się klasę: T2 (jachty Antila 24 lub podobne w klasie T2) 
 

PROGRAM REGAT 

22.09.2022 

18.00  – przyjazd uczestników, 
19.00 – kolacja 
20.00  – uroczyste otwarcie regat 
20.30-21.30 – wykład w zakresie procedury startowej w regatach oraz wybranych przepisów 

regatowych 
23.09.2022 

07.30-09.00 – śniadanie dla uczestników, 
09.15  – odprawa sterników 
10.00  – start do pierwszego wyścigu, 
14.00-15.30 – obiad 
16.30  – kolejne wyścigi 
19.00  – kolacja 
20.00  – zabawa przy muzyce / występ zespołu „EXIT”,  
 

24.09.2022 

07.30-09.00 – śniadanie dla uczestników, 
10.00  – start do pierwszego wyścigu w 2 dniu, 
14.00-15.30 – obiad 
16.30  – kolejne wyścigi 



19.00   – kolacja 
20.00   – zakończenie Regat / koncert zespołu szantowego „Kliper” 
 

 

REGUŁY UCZESTNICTWA 

W regatach mogą startować załogi,: 

− których sternicy posiadają odpowiednie patenty żeglarskie,  

− ilość członków załogi na jachtach kabinowych wynosi minimalnie 5 osoby, 

− wszelkie zmiany załogi musza być zgłoszone i za zgodą Sędziego Głównego. 
 

NAGRODY 

Za zajęcie miejsc I  – III przewidywane są: puchar oraz medale dla każdego członka załogi. 
 

PRAWO DO WIZERUNKU 

Zgłoszenie do regat jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie wizerunku przez 
organizatora we wszystkich materiałach dotyczących regat, jak również wyrażenia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją regat i ogłoszeniem (publikacją) 
wyników. 

 

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Uczestnicy regat biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie 
wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestnika regat od odpowiedzialności za szkodę 
spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht. Organizator regat nie przyjmuje żadnej 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez uczestnika regat.  
 
Jachty zostaną wyposażone w urządzenia monitorujące GPS (własność firmy TEKOM Technologia  
sp. z o.o.)  do określenia ich pozycji podczas wyścigu. Odpowiedzialność za przekazania urządzenie 
monitorujące jest po stronie sternika, który jest zobowiązany do jego zwrotu w stanie nieuszkodzonym. 
 

DANE OSOBOWE 

Administrator danych osobowych – NSZZ Solidarność przy Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Świerże Górne, 
ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice – informuje, że: 

− przetwarza dane osobowe, zawarte w zgłoszeniu do regat dla celów przeprowadzenia 
zawodów,  

− podanie danych przez zgłaszającego jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w regatach 
oraz że przysługuje mu prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania, 

− zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie danych w publicznie dostępnych dokumentach: 
wyniki regat, listy startowe. Dokumenty mogą również być publikowane w materiałach 
prasowych Grupy Kapitałowej „Enea”. 

 
KONTAKT 

Komandor Regat: Jacek Bolek, tel. 695-201-648 

Sędzia Główny: Patryk Romanowski, Sędzia kl. II nr 861, tel. 603-291-061 


