REGULAMIN
I OGÓLNOPOLSKICH REGAT KAJAKOWYCH
„NA TAFLI BIESZCZADZKIEGO MORZA”
EkoMarina 2021
oraz
POKAZÓW RATOWNICTWA WODNEGO
„KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO NA WODZIE”

Niniejszy regulamin Stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator
oraz osoba zgłaszająca chęć udziału w I Ogólnopolskich Regatach Kajakowych
„NA TAFLI BIESZCZADZKIEGO MORZA” EKOMARINA 2021
lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik.
Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy

Organizatorzy:



Fundacja Kajakowa Tołhaj-GDK
Polski Związek Kajakowy – kajakarstwo dla wszystkich

Współorganizatorzy:







Przystań EkoMarina
SKALNY Hotel Restauracja Spa
Gmina Solina
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie
Agencja Turystyczna Bieszczady Adwenture
Fundacja Bieszczadzkie Ratownictwo Specjalistyczne
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Sponsorzy/ Partnerzy / Patroni medialni:












LESTUR Bieszczadzki Klub Sportowy
PGE S.A
Biuro Podróży PAWUK,
Biuro Podróży Dzikie Bieszczady
Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe
F.H.U Grzegorz Indyk
RockOut Studio
Korso Sanockie
Krosno112.pl
E-Sanok,
Radio Trendy

Komitet organizacyjny Regat:
Komandor
V-ce Komandor
Sędzia Główny
Obsługa biura
Obsługa sprzętowa
Komentator
Pokazy Ratownictwa Wodnego
Zabezpieczenie REGAT

- Ewa Głowa
- Mariusz Sikora
- Dawid Marek
- Ewa Głowa, , Dominika Guzy, Paulina Bloch
- Arkadiusz Pałys,
- Andrzej Zemlak
- Bartłomiej Turopolski
- Bieszczadzkie Ratownictwo Specjalistyczne
Policja,

Termin i miejsce wydarzenia

Regaty oraz Pokazy Ratownictwa Wodnego odbędą się
w dniu 21 sierpnia 2021 r. (sobota)
na Jeziorze Solińskim przy Cyplu Polańczyk
przystań EkoMarina
Cel Regat rejsu i Pokazów:




promowanie turystyki kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku i rekreacji –
w różnych grupach społecznych i wiekowych
czynny wypoczynek weekendowy, propagowanie zdrowego trybu życia,
aktywnego wypoczynku i rekreacji
ukazanie walorów rekreacyjnych Jeziora Solińskiego
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promowanie walorów turystycznych i krajoznawczych województwa
podkarpackiego a w szczególności Jeziora Solińskiego
rozszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców gminy Solina oraz sąsiednich gmin
promowanie bezpiecznych zachowań na akwenach, szczególnie podczas letniego
wypoczynku nad wodą
pokazanie jak przebiegają akcje ratunkowe na wodzie w sytuacjach zagrożenia
życia i zdrowia
wyrobienie prawidłowych nawyków oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do
odpowiednich zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia swojego i innych
osób

Klasyfikacja Regat:
Osady dzielą się na następujące 6 kategorie:
 T2- R (Kajak dwuosobowy - RODZINA – DZIECKO POD OPIEKĄ OSOBY DOROSŁE
 T2- MIX (Kajak dwuosobowy – KOBIETA I MĘŻCZYZNA)
 T2- K (Kajak dwuosobowy – KOBIET)
 T2-M (Kajak dwuosobowy – MĘŻCZYZN)
 T1-K (Kajak jednoosobowy WŁASNY – KOBIET)
 T1-M (Kajak jednoosobowy WŁASNY – MĘŻCZYZN)
Zgłoszenia i warunki uczestnictwa:
Zespoły, powinny zgłaszać się w terminie do 20.08.2021 r.
za pomocą: formularza zgłoszeniowego - dostępnego na stronie: www.tolhajgdk.pl
Więcej informacji:
Ewa Głowa

693058775

Wraz ze zgłoszeniem należy dokonać wpłaty na rzecz Organizatora w wysokości:

Osoby powyżej 14 lat
Dzieci od 8 do 14 lat

75 zł
55 zł

Dzieci do lat 8 bez opłat
na konto Fundacji Kajakowej Tołhaj GDK:
BGŻ BNP Paribas 25 1600 1462 1838 6907 3000 0003
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Z dopiskiem: „REGATY SOLINA + imię i nazwisko osoby” lub osób których dot. wpłata
Brak zaksięgowanej wpłaty do dnia 20.08.2021r. skutkuje skreśleniem
z listy uczestników Regat
Rejs kajakowy:
 dla osób które z przyczyn niezależnych nie mogą wystartować w rywalizacji ale
chciałyby uczestniczyć w wydarzeniu organizatorzy przygotowali w programie
atrakcję turystyczną pod tyt. „Rodzinny Kajakowy rejs po Bieszczadzkim
Morzu”. Będzie ona polegała na tym że uczestnicy wraz ze sprzętem (kajak, wiosło,
kapok) zostają przewiezieni na inne oddalone miejsce startu, a stamtąd wedle
uznania kierują się na zwiedzanie Jeziora Solińskiego. Uczestnicy w ramach
wpisowego mogą korzystać ze sprzętu do momentu zamknięcia przystani. Do tej
godziny też należy zwrócić powierzony sprzęt w całości. Do dyspozycji będzie
mapka nawigacyjna. Osoby biorą udział w rejsie na własną odpowiedzialność.
Rywalizacja:
 start i meta w zawodach znajdują się w oznakowanym przez Organizatora
miejscu - tym samym dla wszystkich kategorii,
 warunkiem klasyfikacji jest zaliczenie wyznaczonej trasy,
 zwycięzcy za miejsca I, II, III otrzymają puchary, medale i dyplomy, nagrody
rzeczowe, natomiast pozostali uczestnicy otrzymają medale pamiątkowe,
Sprzęt:
 zawody oraz rejs odbywają się na dwuosobowych kajakach turystycznych które
zapewnia organizator, oraz na WŁASNYCH kajakach jednoosobowych
Trasa Regat:
Regaty odbędą się na Jeziorze Solińskim w Przystani EkoMarina przy Cyplu Polańczyk.
Rywalizacja sportowa z pomiarem czasu w poszczególnych kategoriach odbędzie się na
odcinkach:
T2- Rodzina: 3 km
T2-MIX, T2-K, T2-M, T1-K, T1-M: 8 km
Start i Meta dla wszystkich kategorii znajduje się w tym samym miejscu przy Przystani
EkoMarina w Polańczyku.
Trasa dla kategorii T2-RODZINA – 3 km:
 Start z przystani EkoMarina do Wyspy okresowej, opływając ją od lewej strony
dookoła wracamy z powrotem do przystani na linię mety
Trasa dla kategorii T2-MIX, T2-K, T2-M, T1-K, T1-M – 8 km :
 Start z przystani EkoMarina do Wyspy okresowej, następnie opływamy ją od
lewej strony po czym kierujemy się wyznaczoną trasą przez bojki do Wyspy Małej
(Zajęczej) opływając ją dookoła od lewej strony powracamy trasą wyznaczoną
przez bojki na linię mety znajdującą się przy przystani EkoMarina
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Mapy z trasami dla wszystkich kategorii dostępne będą
w Biurze Regat przy weryfikacji
Warunki uczestnictwa w Regatach:





















warunkiem uczestnictwa w Regatach jest zapoznanie się z regulaminem oraz
podporządkowanie się decyzjom organizatora, ratowników i obsługi regat,
uczestnicy regat zobowiązani są do zweryfikowania się w dniu 21 sierpnia
2021r w Biurze Regat które będzie otwarte w godzinach 9:00-12:00 na
przystani EkoMarina
w Regatach uczestniczyć mogą osoby niepełnoletnie i pełnoletnie
od osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych
opiekunów, dzieci mogą brać udział w Regatach w towarzystwie uprawnionej
osoby pełnoletniej,
każda załoga podpisuje oświadczenie, że staruje w regatach na własną
odpowiedzialność,
wszyscy uczestnicy Regat zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce
ratunkowej,
uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa wodnego, oraz
ochrony przyrody w tym bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i środków
odurzających
Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione,
Organizator ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują
się regulaminowi Regat,
Uczestnik ma obowiązek
do złożenia pisemnego oświadczenia podczas
weryfikacji w „Biurze Regat” że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą
zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod
nadzorem epidemiologicznym
Jeżeli u osoby już zapisanej przez formularz zgłoszeniowy wystąpią objawy
choroby zakaźnej SARS-COV-2 niezwłocznie poinformuje Organizatora spływu że
nie weźmie udziału w tym wydarzeniu
Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy dla poszczególnych
kategorii, zmiany terminu Regat lub ich odwołania w przypadku złych warunków
pogodowych lub innych zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora.
ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu na Regaty decyduje kolejność
zgłoszeń
Organizator zamyka listę uczestników przy 100 osobach

Świadczenia dla uczestników Regat:


Sprzęt od organizatora (kajak dwuosobowy, wiosło, kapok)
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Pamiątkowe medale
Nagrody rzeczowe i puchary dla drużyn które zajęły I, II, III miejsce w
poszczególnych kategoriach
Ciepły posiłek po wyścigu
Koszulka Regatowa dla uczestników którzy dokonali zgłoszenia do dnia
13.08.2021r.
Ubezpieczenie NNW, doraźna pomoc medyczna
Opieka kwalifikowanych instruktorów kajakarstwa
Opieka kwalifikowanych Ratowników Wodnych
Przewodnictwo na trasie

Pokazy Ratownictwa Wodnego:
Podczas Regat dla widowni zostaną przeprowadzone symulacje sytuacji zagrożenia, które
dotyczą obszarów zbiorników wodnych. Ratownicy przedstawią techniki stosowane
podczas akcji ratunkowych z użyciem podręcznego sprzętu i jednostek pływających.
Dodatkowo dla wszystkich obserwujących pokazy, a w szczególności dzieci zostaną
wygłoszone pogadanki na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Da najmłodszych
przewidziane są konkurencje i zawody z nagrodami i dyplomami organizowane przez
Fundację Bieszczadzkie Ratownictwo Specjalistyczne, Komendę Powiatową Policji w
Lesku oraz Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe.

Postanowienia końcowe
1.

Organizatorzy imprezy mają prawo do aktualizacji regulaminu pod kontem
wprowadzenia do nich dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa
epidemiologicznego.

2.

Uczestnicy biorą udział w Regatach na własną odpowiedzialność. Za osoby
niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą prawni opiekunowie lub upoważnione
osoby po przedstawieniu pisemnego oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności.
Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy innym
osobom lub mieniu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody wynikłe nie
z winy organizatora.
W przypadku powstania warunków stwarzających zagrożenie dla uczestników Regat
organizator może odwołać Regaty w całości lub zmienić jego program. W tym
wypadku uczestnikom nie przysługuje prawo zwrotu wniesionych opłat oraz
poniesionych innych kosztów.

3.
4.
5.

6. W razie pogorszenia się sytuacji w całym kraju dot. rozprzestrzeniania się
epidemii KORONAWIRUSA w trosce o bezpieczeństwo uczestników Regat i
Pokazów komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy
lub przeniesienia jej na inny termin. W takim przypadku zapisanym
uczestnikom zostaną zwrócone pełne koszty poniesionego wpisowego.
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7.

Kierownictwo Regat gwarantuje, że dane osobowe uczestników będą wykorzystane
tylko do celów związanych z organizacją imprezy, jednakże ma prawo na wniosek
udostępnić Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu oraz służbom porządkowym
danych osobowych uczestników imprezy.

8.

Aby zamieścić informacje oraz zdjęcia związane z tym wydarzeniem na portalach
internetowych, gazetach, ulotkach itp., należy uzyskać zgodę organizatora (nie
dotyczy partnerów medialnych).
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Kierownictwu
Regat.

9.

Z turystycznym pozdrowieniem Organizatorzy
I REGAT KAJAKOWYCH
„NA TAFLI BIESZCZADZKIEGO MORZA”
EKOMARINA 2020
FUNDACJA KAJAKOWA
TOŁHAJ-GDK
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PROGRAM
9:00-12:00 - Weryfikacja uczestników Regat
(Biuro Regat – Przystań EkoMarina)
11:00 - Przewóz uczestników zapisanych na „Rodzinny
Kajakowy rejs po Bieszczadzkim Morzu” na
miejsce
12:00 12:30 13.15 -

14:00 -

startu
Oficjalne otwarcie Regat, omówienie trasy
Przez Sędziego Głównego
Start pierwszej Kategorii T2-RODZINA
Pokazy Ratownictwa wodnego
„Kręci mnie bezpieczeństwo na wodzie”
W tych pokazach uczestniczą:
 Fundacja Bieszczadzkie
Ratownictwo Specjalistyczne
 KPP Lesko
 Bieszczadzkie Pogotowie
Ratunkowe
Start Kategorii: T2-MIX, T2-K, T2-M,

Konkurencje i zawody dla dzieci
Organizowane przez Fundację
Bieszczadzkie Ratownictwo
Specjalistyczne, KPP Lesko i BPR
15:00 - Start kategorii: T1-K, T1-M
16:30 - Ogłoszenie wyników, Uroczyste wręczenie
pucharów
Medali, dyplomów i nagród
18:00-19:00 - Koncert na przystani EkoMarina

Z turystycznym pozdrowieniem
FUNDACJA KAJAKOWA
TOŁHAJ-GDK
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