ZAWIADOMIENIE O REGATACH
1. ORGANIZATOR
Organizatorem regat SailBook Cup 2019 jest:
MARISTO sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 6, 84-230 Rumia
NIP: 9581670042
2. TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty odbędą się w dniach 14 lipca – 21 lipca 2019 r. na trasie Sopot – Visby na Gotlandii
(okrążenie wysp Gotland i Gotska Sandön prawą burtą) – Sopot.
Długość trasy wyniesie ponad 600NM.
3. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa edycji 2017-2020
WS, COLREG 1972, przepisami klas ORC i KWR, Instrukcją Żeglugi i Zawiadomieniem
o Regatach.
Regaty są żeglarską imprezą amatorską.
Dla klasy ORC nie obowiązują limity wody i paliwa (zmiana punktu 201.2 ORC Rating
System).
4. UCZESTNICTWO, KLASY, PODZIAŁ NA GRUPY
W regatach może wziąć udział każdy jacht zdolny do żeglugi na akwenie regat.
Dla jachtów posiadających świadectwo KWR zostanie przeprowadzona klasyfikacja
wg KWR.
Dla jachtów posiadających świadectwo ORC zostanie przeprowadzona klasyfikacja
wg ORC.
Dla jachtów nie posiadających żadnego świadectwa pomiarowego zostanie utworzona
klasa OPEN.
Jacht może startować tylko w jednej z klasyfikacji. Jachty posiadające świadectwa ORC
i KWR muszą wybrać klasę, w której będą startować (ORC, KWR). Dodatkowo mogą być
utworzone grupy jachtów tego samego typu oraz oddzielna klasyfikacja samotników i
załóg dwuosobowych.
Podział na grupy może być inny. Ostateczny podział na grupy nastąpi po zamknięciu
zgłoszeń jachtów.
5. ZGŁOSZENIE DO REGAT
Zgłoszenia jachtu można dokonywać na stronie internetowej www.sailbookcup.pl lub
poprzez e-mail: regaty@sailbook.pl do dnia 14.06.2019r.
Dokumenty: ubezpieczenie OC na regaty oraz dowód wpłaty wpisowego należy
dostarczyć do Organizatora (mailowo na adres: regaty@sailbook.pl) do dnia 14.06.2019 r.
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W trakcie trwania imprezy biuro regat znajdować się będzie na jachcie Quick Livener.
14 czerwca 2019 organizator zamyka przyjmowanie zgłoszeń na listę startową. Na listę
startową wpisane zostaną jednostki, które zgłosiły się oraz opłaciły wpisowe (za jacht) do
dnia 14 czerwca 2019. Zostanie utworzona lista rezerwowa dla jednostek, które po tym
terminie wyrażą chęć udziału w regatach. Jachtom z listy rezerwowej organizator nie
gwarantuje miejsca na liście startowej, ponadto nie może również zagwarantować
wyposażenia w urządzenie do trackingu jednostki i regatowy pakiet startowy.
Lista startowa zostanie ogłoszona 1 lipca 2019 r.
6. WPISOWE DO REGAT
600 zł od każdego jachtu oraz
100 zł od każdego członka załogi.
Wpłaty należy dokonać na podany numer konta:
27 1020 1909 0000 3102 0183 0447
MARISTO sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 6, 84-230 Rumia
Tytuł: Wpisowe Sailbook Cup 2019 – NAZWA JACHTU
Osoby wyrażające chęć otrzymania faktury VAT proszone są o przesłanie odpowiednich
danych na adres mailowy: biuro@maristo.pl w dniu dokonania wpłaty.
7. PROGRAM REGAT
13 lipca 2019, godz. 20:30 - spotkanie integracyjne w Sopocie.
Szczegóły spotkania podane zostaną w zaproszeniu przesłanym mailowo
14 lipca 2019, godz. 10:00 - obowiązkowa odprawa kapitanów, Marina Sopot
14 lipca 2019, godz. 12:00 - start pierwszego etapu (Sopot – Visby)
17 lipca 2019, godz. 19:00 - planowany start drugiego etapu (Visby – Sopot). Termin może
ulec zmianie.
Terminy ogłoszenia wyników i rozdania nagród zostaną podane w ciągu dwóch tygodni od
zakończenia regat.
8. UBEZPIECZENIE I ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje
żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu, uszczerbek na zdrowiu osób lub śmierci,
wynikłych w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.
Wymagane jest odpowiednie ubezpieczenie jachtu od odpowiedzialności cywilnej na okres
regat.
9. POMIARY KONTROLNE
Podczas trwania regat mogą być dokonane pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia,
określonych przepisami regatowymi i klasowymi.
10. WYNIKI
Jachty klasyfikowane będą:
- w grupach KWR po przeliczeniu wg formuły KWR oraz w klasyfikacji generalnej KWR,
- w grupach ORC po przeliczeniu wg formuły ORC oraz w klasyfikacji generalnej ORC,
- w klasie OPEN - po zsumowaniu czasów z dwóch wyścigów.
Wyniki końcowe regat, na które składają się dwa wyścigi (Sopot-Visby, Visby-Sopot)
zostaną obliczone metodą małych punktów i ogłoszone na oficjalnym zakończeniu regat.
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11. NAGRODY
Nagrodę główną, przechodni Puchar SailBook Cup, otrzyma jacht, który zwycięży
w generalnej klasyfikacji KWR. Nazwisko kapitana zwycięskiego jachtu zostanie
wygrawerowane na ścianie Pucharu. Zwycięzcy poszczególnych grup otrzymają puchary
(3 pierwsze miejsca). Planowane jest losowanie nagród rzeczowych od sponsorów wśród
wszystkich załóg, które ukończą oba etapy regat.
12. INFORMACJE DODATKOWE
Uczestnik zapisując się na udział w regatach wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych. Jednocześnie biorąc udział w regatach Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę
na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku,
utrwalonego w trakcie regat za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez
jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in.
facebook, youtube) i stronach internetowych Organizatora oraz podmiotów z nim
współdziałających (także w wersji drukowanej i elektronicznej). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest MARISTO sp. z o.o.,
ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia; 2) dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu
prowadzenia zapisów, przygotowania i organizacji regat, a w przypadku danych
osobowych w postaci wizerunku w celu informowania w mediach oraz publikacjach
o działalności Organizatora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody,
o której mowa powyżej; 3) odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa,
upoważnieni pracownicy/współpracownicy Organizatora, dostawcy usług technicznych
i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Organizator powierzył przetwarzanie danych
osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo
przekazywanych danych; 4) dane osobowe Uczestników przechowywane będą do
momentu odwołania zgody; 5) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem; 6) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Organizator narusza przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych; 7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednakże niezbędne do uczestnictwa w regatach; 8) Wobec Uczestników nie będą
podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane
nie będą podlegały profilowaniu.
Organizator zastrzega sobie możliwość do odwołania regat SailBook Cup 2019
w przypadku niepozyskania wystarczającego finansowania do zorganizowania imprezy.
Aktualne informacje o regatach podawane są na stronie imprezy www.sailbookcup.pl oraz
na portalu www.SailBook.pl
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