
Regulamin Regat Branży HVACR 2015 
 

§1. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki udziału w „Regatach Branży HVACR 2015” 
zwanych dalej „Regatami HVACR”. 
2. Organizatorem Regat HVACR jest HVACR.pl Aldona Rybka z siedzibą w Bydgoszczy 85-171 
przy ul. Wojska Polskiego 8, NIP: 767-146-85-50, REGON: 341369652, zwana dalej „Redakcją 
HVACR.pl” lub „Organizatorem”. 
3. Uczestnikiem jest każda osoba zgłoszona do Regat HVACR. 
4. Załogą jest każda 3-osobowa lub 4-osobowa grupa zgłoszona do Regat HVACR pod własną 
nazwą. 
5. Zgłoszenie załogi do Regat HVACR jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

 
 

§ 2. Regaty HVACR 
 
1. Regaty Branży HVACR zostaną rozegrane w terminie 05-06.09.2015 roku na wodach 
jeziora Niegocin w Giżycku. 
2. Regaty zostaną rozegrane według Przepisów Regatowych Żeglarstwa 2013-2016 oraz 
Instrukcji Żeglugi, która będzie dostępna dla Uczestników po otwarciu Regat HVACR dnia 
05.09.2015 r.  
3. Portem Regat będzie Ekomarina w Giżycku, ul. Dąbrowskiego 14, www.ekomarina.pl, 
zwana dalej Portem. 
4. Zawody zostaną rozegrane po trasie start-meta, zwanej dalej wyścigiem, ustalonej przez 
Sędziego Głównego Regat HVACR.  
5. Regaty HVACR zostaną rozegrane w klasie OMEGA. 
5.1 Jachty klasy OMEGA dostarczy firma "Giżyckie Omegi". Jachty dalej zwane są Omegami.  
5.2 Przydział Omeg do pierwszych wyścigów nastąpi w Porcie w dniu 05.09.2014 r. zgodnie z 
kolejnością zapisów załóg i losowaniem. Wymiana Omeg do kolejnych wyścigów nastąpi w 
drodze losowania. 
6. Regaty HVACR są przeznaczone dla firm z branż: grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, 
i chłodniczej zwanych w skrócie "HVACR" oraz branż pokrewnych lub związanych z firmami 
HVACR. 
7. Regaty HVACR odbędą się pod warunkiem pełnej rejestracji 10 załóg.  
 
 

§ 3. Warunki udziału w Regatach 
 
1. Redakcja HVACR.pl przyjmuje zgłoszenia do Regat drogą elektroniczną poprzez mail 
redakcja@hvacr.pl lub formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.regaty.hvacr.pl 
lub www.hvacr.pl lub na Facebook.com pod adresem 
https://www.facebook.com/HVACRpl/app_234035013420214  
1.1 Zgłoszenia są przyjmowane są do dn. 31.08.2015 r. włącznie. 
1.2 Zgłoszenia do Regat przyjmowane są: 
- nieodpłatnie dla załóg, które brały udział w poprzednich edycjach Regat; 
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- odpłatnie dla załóg, które będą brały udział w Regatach po raz pierwszy. 
2. W Regatach HVACR może wziąć udział: 
2.1 minimalnie 10 załóg (jeśli zgłosi się mniej załóg, niż wymagane 10, Regaty HVACR mogą 
nie odbyć się lub odbędą się po weryfikacji kosztów organizacyjnych); 
2.2 maksymalnie 40 załóg.  
3.  Zgłaszana do Regat HVACR firma musi być związana z branżą HVACR.  
4. Sternikiem jachtu powinna być osoba zatrudniona w zgłoszonej do Regat HVACR firmie lub 
w inny sposób z związana z firmą lub branżą HVACR.  
4.1. Pozostała załoga może być dobrana dowolnie.  
4.2. Załogi jachtów winny być 3-osobowe lub 4-osobowe. 
5. Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia 
(„obsługiwania urządzenia sterowego") Omegi będącej w wyścigu.  
5.1. Sternik jachtu musi posiadać minimum patent żeglarza jachtowego.  
6. Istnieje możliwość uczestnictwa osób spoza zgłoszonych do zawodów załóg (osób 
towarzyszących/kibiców). 
7. Udział załóg i osób towarzyszących jest możliwy po uregulowaniu w terminie określonym 
przez Redakcję HVACR.pl wpisowego według pkt. 8 § 3.  
8. Udział w Regatach HVACR jest objęty opłatą, która wynosi: 
8.1 Załoga 3-osobowa: 3200,00 zł brutto (2601,63 zł netto). Cena wpisowego obejmuje 
świadczenia dla trzech osób (załogi) w dniach 5-6 września 2015 r.: 
- udział w zawodach 
- ubezpieczenie OC, JC i NW  
- wypożyczenie jachtu Omega wraz z kompletnym osprzętem  
- obiad 05.09.2015 (w przerwie zawodów) 
- biesiada wieczorna 05.09.2019 z koncertem szantowym  
- opieka medyczna i opieka WOPR  
- inne koszty organizacyjne (w tym opłaty portowe i zezwolenia, wynagrodzenie dla Komisji 
Sędziowskiej, opieki technicznej i inne) 
8.2 Załoga 4-os.: 3700,00 zł brutto (3008,13 zł netto). Cena wpisowego obejmuje 
świadczenia dla czterech osób (załogi) w dniach 5-6 września 2015 r.: 
- udział w zawodach 
- ubezpieczenie OC, JC i NW  
- wypożyczenie jachtu Omega wraz z kompletnym osprzętem  
- obiad 05.09.2015 (w przerwie zawodów) 
- biesiada wieczorna 05.09.2015 z koncertem szantowym  
- opieka medyczna i opieka WOPR  
- inne koszty organizacyjne (w tym opłaty portowe i zezwolenia, wynagrodzenie dla Komisji 
Sędziowskiej, opieki technicznej i inne) 
8.3 Osoba towarzysząca: 200,00 zł brutto (162,60 zł netto). Cena obejmuje świadczenia dla 
jednej osoby: 
- uczestnictwo jako kibic w Regatach Branży HVACR na terenie Ekomariny Giżycko 
- obiad 05.09.2015 (w przerwie zawodów) 
- biesiada wieczorna 05.09.2015 z koncertem szantowym 
- opieka medyczna.  
9. koszty uczestnictwa (§ 3 pkt. 8) mogą ulec zmianie do 31.07.2015 r: 
9.1 jeśli wymagana minimalna liczba załóg (§ 3 pkt. 2.1) nie zostanie osiągnięta;  



9.2 po każdej weryfikacji kosztów przez Organizatora. 
10. Wpłaty wpisowego. Do dnia 31.08.2015 r. należy uiścić opłatę manipulacyjną (wpisowe) 
na konto organizatora Regat Branży HVACR 2015: 82 1140 2004 0000 3402 7457 5912 
(mBank), HVACR.pl Aldona Rybka, ul. Wojska Polskiego 8, 85-171 Bydgoszcz, NIP: 767-146-
85-50, z dopiskiem "Usługa reklamowa - regaty". 
11. Rezygnacje z uczestnictwa. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Regatach Branży 
HVACR 2015 Organizator będzie pobierał część opłaty manipulacyjnej:  
- rezygnacja na 22 i więcej dni przed datą rozpoczęcia zawodów - 25% opłaty manipulacyjnej, 
- rezygnacja na 15-21 dni przed datą rozpoczęcia zawodów - 50% opłaty manipulacyjnej,  
- rezygnacja na 14 dni i mniej przed datą rozpoczęcia zawodów - 100% opłaty 
manipulacyjnej.  
12. Liczba osób na jachcie. Na jachcie podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość 
osób jaka została zgłoszona do Regat HVACR. Wniosek (w formie pisemnej) o zamianę 
członka załogi należy złożyć przez rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z 
przyczyn losowych i za zgodą Sędziego Głównego. 
13. Zgoda na wykorzystanie wizerunku. Zgłaszająca się do Regat HVACR załoga wyraża 
zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i Sponsorów swego wizerunku, 
nazwiska, głosu w środkach masowego przekazu w celu reklamy i promocji Regat HVACR 
oraz w materiałach dotyczących Regat HVACR. 
 

§ 4. Rozpoczęcie i program Regat HVACR 
 

1. Zgłoszenia załóg do Regat HVACR przyjmowane będą w wyznaczonym przez Organizatora 
miejscu (Biurze Regat) na terenie Ekomariny Giżycko w dniu 05.09.2015 r.  
2. Podpisując zgłoszenie do Regat HVACR zawodnicy przyjmują całkowitą odpowiedzialność 
za siebie oraz sprzęt podczas Regat HVACR zarówno na wodzie, jak i na lądzie. Wszelkie 
czynności wykonane lub nie przez Organizatora nie zwalniają uczestników od 
odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich lub ich sprzętu.  
3. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Programem Regat HVACR 2015, który zostanie 
opublikowany na www.regaty.hvacr.pl oraz www.hvacr.pl na minimum 4 dni przed 
zawodami.  
4. Dokładny program wyścigów Regat HVACR zależy od warunków pogodowych i podany 
zostanie na odprawie sterników.  
 

§ 5. Nagrody i reklama 
 
1. O sposobie rozdziału nagród decyduje Organizator oraz Sponsorzy nagród.  
2. Uczestnicy Regat HVACR mogą zostać zobowiązani do wywieszenie flagi lub innego 
oznaczenia Omegi, w tym logiem Regat HVACR, Sponsora lub/i Organizatora. 
2.1 Niedostosowanie się do § 5 pkt. 2 może skutkować dyskwalifikacją. 
3. Załoga może nosić ubiór z widocznym oznakowaniem indentyfikacyjnym; jacht może 
zostać oznaczony poprzez wywieszenie flagi z logo załogi. 
4. Zamieszczanie flag, rozprowadzenie ulotek, gadżetów oraz reklamowanie się każdymi 
innymi środkami na terenie i w czasie trwania imprezy musi zostać uzgodnione z 
Organizatorem Regat HVACR.  
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§ 6. Zasady i przepisy bezpieczeństwa 
 

1. Wszystkie jachty są zobowiązane do przepłynięcia w pobliżu prawej burty statku Komisji 
Regatowej przed sygnałem ostrzeżenia do startu pierwszego wyścigu w danym dniu celem 
wpisania na listę jachtów startujących.  
2. Zasady: 
- Ustępujemy jachtom płynącym prawym halsem.  
- Ustępujemy jachtom płynącym po naszej zawietrznej.  
- Ustępujemy jachtom wewnętrznym przy znakach; nie dotyczy przy znaku startowym.  
- Po możliwie najszybszym uwolnieniu się od innych jachtów po zaistniałym incydencie, jacht 
przyjmuje Karę Dwóch Obrotów przez natychmiastowe wykonanie dwóch obrotów w tym 
samym kierunku, włączając dwa zwroty na wiatr i dwa zwroty z wiatrem. Gdy jacht przyjmuje 
karę na lub w pobliżu linii mety, musi on powrócić całkowicie na kursową stronę tej linii 
zanim ukończy.  
- Po dotknięciu boi robimy karny obrót nie okrążając boi po raz drugi.  
- Jacht wykonujący karny obrót musi ustępować jachtowi, który tego nie czyni.  
3. Łączność radiowa: 
- załogi jachtów biorących udział w wyścigach nie mogą korzystać z przekazów radiowych, 
telefonicznych, internetowych ani innych, które nie są dostępne dla wszystkich startujących 
Omeg. 
4. Przepisy prawa: 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w zakresie bezpieczeństwa osób 
uprawiających sporty wodne. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów 
żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. nr 212, poz. 2072 z 2003 r.). 
- Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 09.04.2013 r. w sprawie uprawiania 
turystyki wodnej (Dz. U. z 16.04.2013, poz. 460). 
- Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 25.04.2006 r. w 
sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych 
drogach wodnych.  
- Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie 
uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 16.04.2013 r. poz. 460). 
 

 
§ 7. Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 
2. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie www.regaty.hvacr.pl 
lub/i www.hvacr.pl.  
3.  Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w Regulaminie na 
stronie www.regaty.hvacr.pl lub/i www.hvacr.pl.  
4. Niedotrzymanie warunków regulaminowych skutkuje niedopuszczeniem do zawodów i 
przepadek wpłaconych zaliczek pieniężnych lub wpisowego za uczestnictwo w zawodach.  
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