
 

REGATY OTWARCIA 

 DNI JEZIORA ROŻNOWSKIEGO 2021 

PUCHAR „HERONA"  

Regulamin: 

I. Organizator 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem 

2. Heron Live Hotel***** Sienna 104 

II. Regaty odbędą się w klasach: 

1. Sport 

2. TR 

3. Turystyczna 

4.  Slow 

5.  Omega standard 

III. Termin i miejsce regat  

1. Regaty odbędą się 10 lipca 2021 r. na akwenie Jeziora Rożnowskiego 

2. Trasa regat : Gródek n/D – Sienna – Gródek n/D 

3. Otwarcie biura zwodów o godzinie 10:00 - rejestracja uczestników  

4. Miejsce otwarcia i zakończenia regat: OW Barbara w Gródku nad Dunajcem 

5. Godzina 11.00     

• oficjalne otwarcie regat 

• odprawa oraz omówienie trasy i zasad 

• start regat (poglądowa trasa regat punkt VIII) 

IV. Meta regat 

OW Barbara – Gródek n/D  (przewidywany czas dopłynięcia załóg maksymalnie do godziny 15:00) 

• Od 14:00  do 17:00 – koncert „Szanty nad jeziorem” – zespół „ZOŚKA C-DUR” 

• Od godziny 15:00 – poczęstunek dla uczestników 

• Godzina 16:00 – ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów oraz nagród, oficjalne 

zakończenie regat  

 

V. Zasady finansowania 

1. Organizator pobiera opłatę startową w wysokości 20 zł PLN od osoby. 

2. W cenie opłaty organizator zapewnia: 

• uczestnictwo w regatach 

• gadżety oraz poczęstunek 

• możliwość zdobycia pucharów oraz nagród 

 

 

 

 

VI. Zasady bezpieczeństwa i zastrzeżenia o odpowiedzialności: 

1. Obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów w zakresie bezpieczeństwa osób uprawiających 

sporty wodne oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów żeglugowych na 

śródlądowych drogach wodnych. 

2. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. 



3. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników 

regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika 

lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach. 

4. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo 

śmierć, wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem podczas lub po regatach. 

 

VII. Prawo do wizerunku 

1. Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku 

przez organizatorów i sponsorów w tym zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania 

regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat. 

2. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez 

Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu 

oraz w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat. 
 

 

VIII. Trasa regat - mapa poglądowa: 
 

 

 

IX. Zmiany w regulaminie: 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie a w szczególności zmiany 

trasy i zasad ze względu na warunki atmosferyczne. Ostateczna trasa zostanie podana przed startem. 
 


