ZGŁOSZENIE DO REGAT
Zaznacz znakiem X właściwe pole. Przy rozdaniu nagród, będą losowane nagrody dla najmłodszego i najstarszego
uczestnika Regat. Proszę podać datę urodzenia lub wiek przy nazwisku sternika i członka załogi.

Proszę o zapisanie jachtu do klasy:

☐ T – 3 ☐ T – 2 ☐ T -1 ☐ T
☐ OPEN ☐ OPTIMIST ☐ OMEGA ☐ LASER ☐ 470

Nazwa jachtu: …………………………………..…….……… Numer na żaglu/burcie: ………………………..
Nazwa klubu: ……………………………………………………………………………………………………..
Sternik jachtu: …………………………………………………….....
Nr polisy OC: ……………………………………..……….

Nr licencji PZŻ: ……………….

Data urodzenia: …………….……………

Adres zgłaszającego na czas regat: …………………………………………………………………………..
Załoga:………………………………………………………..……...

Nr licencji PZŻ: ……………….

………………………………………………………..……...

Nr licencji PZŻ: ……………….

………………………………………………………..……...

Nr licencji PZŻ: ……………….

Przyjmuję zobowiązania wynikające z przepisów określonych w Przepisach Regatowych Żeglarstwa, Zawiadomieniu
o Regatach i Instrukcji Żeglugi.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o nazwie i siedzibie administratora danych osobowych, celu zbierania
danych osobowych i o prawie dostępu do treści moich danych osobowych i prawie ich poprawiania oraz wyrażam zgodę
na ich przetwarzanie dla celów związanych z organizacją Regat i moim w nich udziałem oraz:
1. Zobowiązuję się do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów żeglugowych w tym Przepisów
Regatowych Żeglarstwa 2021 - 2024 World Sailing, Przepisów klasowych jachtów klasy T 2021 - 2024,
przepisów pomiarowych Związków i Stowarzyszeń Klas uczestniczących w regatach, Zawiadomieniem o tych
regatach oraz Instrukcją Żeglugi tej eliminacji.
2. Zobowiązuję się do osobistego obsługiwania urządzenia sterowego jachtu uczestniczącego w wyścigu.
3. Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, imienia
i nazwiska, oraz głosu w środkach masowego przekazu oraz materiałach dotyczących regat w celu reklamy i
promocji tego wydarzenia sportowego.
4. Rozumiem, że uczestniczę w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator i sponsorzy nie przyjmuje
żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób, albo śmierć wynikłe w związku z udziałem
w regatach, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po zawodach.
5. Zapoznałem się z regulaminem regat i warunkami uczestnictwa.
6. Zobowiązuję się przestrzegania zasad Fair Play.
Kontakt w czasie regat: …………………………….

podpis przyjmującego

mierniczy

podpis sternika

OŚWIADCZENIA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Płocki Okręgowy Związek Żeglarski NIP:774-26-52-960 09-405 Płock, skrytka
pocztowa 59.
2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu zorganizowania i przeprowadzenia Regat z cyklu Płockiego
Żeglarskiego Grand Prix, zwanych dalej Regatami.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do zorganizowania Regat, rejestracji uczestników
i przydzielenia ich do konkretnych jachtów, zapewnienie im wyżywienia i bezpieczeństwa.
4. Dane osobowe mogą być przekazane innym administratorom danych osobowych w celach związanych z organizacją Regat,
jeżeli mają prawnie uzasadniony interes.
5. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Płocki Okręgowy Związek Żeglarski mają w związku z przetwarzaniem
następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych,
2) prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych,
3) prawo do przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przeniesienia ich do innego
administratora,
4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
5) prawo do wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności podjętych przed jej wycofaniem.
6. W celu skorzystania z praw określonych w pkt 5 należy skontaktować się z administratorem danych osobowych.
7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia Regat i ich całkowitego rozliczenia finansowego, ewentualnie
do przedawnienia roszczeń z tytułu ubezpieczenia jachtów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych,
wynikającego z przepisów prawa.
8. Podanie danych osobowych (zawartych w Karcie Zgłoszenia Załogi) jest konieczne do przeprowadzenia Regat zgodnie z
przepisami i zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem
możliwości włączenia sternika lub innej osoby w poczet osób uczestniczących w Regatach.

UWAGA
Zgłoszenie stanie się aktywne po podpisaniu wydruku w Biurze Regat i opłaceniu opłaty startowej zgodnie z warunkami
zamieszczonymi w Zawiadomieniu o Regatach.

