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REGULAMIN  

imprezy integracyjnej organizowanej przez 

POMORSKĄ OKRĘGOWĄ IZBĘ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

„Rejs żeglarski w Pucku”. 

 

REGULAMIN imprezy integracyjnej:  

1. Termin: 1- 2 czerwca 2019 r. (sobota, niedziela) 

2. Miejsce rejsu: Zatoka Pucka  

3.Baza noclegowa: HOM Puck. Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa nie 

pokrywa kosztu noclegów uczestników rejsu 

4. Komandor rejsu – Ryszard Kwiatkowski; tel. 693 393 938 

5. Warunki uczestnictwa:  

Dobry stan zdrowia oraz dokonanie zgłoszenia w oparciu o niniejszy Regulamin i Program. 

Pomorska OIIB  nie pobiera wpisowego za uczestnictwo w rejsie.  

6. Zgłoszenie uczestnictwa:  

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 7 maja 2019 r. e-mailem zatytułowanym „Rejs żeglarski 

w Pucku” wysłanym na adres slupsk@pom.piib.org.pl W treści e-maila należy zgłosić chęć 

swojego uczestnictwa w rejsie, podać imię i nazwisko, numer członkowski POIIB oraz numer 

telefonu kontaktowego, do e-maila należy dołączyć skan uzupełnionego OŚWIADCZENIA 

UCZESTNIKA REJSU.  

Mile widziane będą osoby posiadające patent żeglarski, które mogłyby zostać sternikami. Od 

pozostałych uczestników nie jest wymagane posiadanie uprawnień ani umiejętności 

żeglarskich. Osoby, które posiadają patent żeglarski i deklarują gotowość 

poprowadzenia łodzi, proszone są o podanie takiej informacji w zgłoszeniu. 

Rejestracji zgłoszeń i kwalifikacji do uczestnictwa w rejsie dokona Zespół ds. Integracji i 

Promocji POIIB. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej ilość miejsc o 

zakwalifikowaniu do rejsu będzie decydować kolejność przesłania e-maili. O 
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zakwalifikowaniu uczestnicy będą powiadomieni e-mailem. Pozostałe osoby zostaną wpisane 

na listę rezerwową.  

Osoby, które zakwalifikują się do uczestnictwa w rejsie, proszone są o indywidualną 

rezerwację noclegu na terenie HOM Puck - tel. (058) 673 21 50  

7. Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom rejsu miejsca w łodziach klasy Puck i 

sprzęt asekuracyjny (kapoki), ubezpieczenie NNW, kolację pierwszego dnia oraz śniadanie 

drugiego dnia imprezy. 

Organizator nie zapewnia dojazdu ani noclegu 

8. Uczestnicy rejsu powinni zgłaszać się osobiście 1 czerwca 2019 (sobota) od godz. 8.00 do 

godziny 9.00 w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku. 

9.Uczestnicy powinni mieć ze sobą: dowód osobisty i oryginał podpisanego 

„OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA REJSU” 

10. Uczestnicy zobowiązani są do:  

- podporządkowania się zarządzeniom kierownictwa rejsu oraz ścisłego przestrzegania 

postanowień niniejszego Regulaminu i Programu,  

- udzielania pomocy innym uczestnikom rejsu, którzy takiej pomocy potrzebują,  

- pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika na rzecz 

Organizatora lub osób trzecich,  

- pomocy przy pobraniu i przy zdawaniu sprzętu pływającego w czasie trwania rejsu.  

11. Uczestnicy w stanie nietrzeźwym nie będą wypuszczani na wodę, włącznie z 

wykluczeniem z rejsu.  

12. Postanowienia końcowe:  

12.1 Komandor ma prawo wykluczenia z rejsu osób, które nie podporządkują się 

Regulaminowi Rejsu.  

12.2. Ze względu na warunki pogodowe lub dla bezpieczeństwa uczestników, Komandor 

może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy rejsu. 

12.3. Uczestnicy biorą udział w rejsie na własną odpowiedzialność.  

12.4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione 

przez uczestnika w czasie trwania rejsu.  

12.5. Kierownictwo Rejsu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i 

zmiany Programu Rejsu w zależności od zaistniałej sytuacji.  

 


