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Załącznik nr 1  

REGULAMIN I PROGRAM 

imprezy integracyjnej organizowanej przez 

POMORSKĄ OKRĘGOWĄ IZBĘ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

„V Regaty żeglarskie oraz spływ kajakowy POIIB - Wdzydze 2022”. 

 

REGULAMIN imprezy integracyjnej:  

1. Termin: 16 - 18 września 2022r. (piątek, sobota, niedziela).  

2. Miejsce regat: jezioro Jelenie - jezioro Wdzydze - jezioro Radolne - jezioro Gołuń.   

Miejsce spływu: Rzeki Wda i Trzebiocha 

3. Baza noclegowa: Stanica Wodna PTTK - Wdzydze.  

4. Komandor imprezy – Paweł Wilde; tel. 603 333 413, pawel.wilde@gmail.com  

5. Warunki uczestnictwa:  

Dobry stan zdrowia, dokonanie zgłoszenia w oparciu o niniejszy Regulamin  

i Program.  

6. Zgłoszenie uczestnictwa:  

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 16 sierpnia 2022r. e-mailem zatytułowanym 

„V Regaty żeglarskie oraz spływ kajakowy POIIB - Wdzydze 2022” wysłanym na 

adres slupsk@pom.piib.org.pl oraz na adres pawel.wilde@gmail.com   

W treści e-maila należy zgłosić chęć swojego uczestnictwa w imprezie 

integracyjnej, podać wybór grupy: żeglarska lub kajakowa, podać imię  

i nazwisko, numer członkowski POIIB oraz numer telefonu kontaktowego.  

Do e-maila należy dołączyć skan uzupełnionego i podpisanego OŚWIADCZENIA 

UCZESTNIKA IMPREZY.  

Rejestracji zgłoszeń i kwalifikacji do uczestnictwa w imprezie dokona Zespół  

ds. Integracji POIIB. 

W pierwszej kolejności zakwalifikowani zostaną sternicy, którzy posiadają 

umiejętności i podejmą się poprowadzenia jachtu żaglowego. Osoby 

zainteresowane poprowadzeniem jachtu żaglowego proszone są o podanie 

takiej informacji w zgłoszeniu mailowym uczestnictwa.  
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O wstępnym zakwalifikowaniu do udziału w imprezie uczestnicy zostaną 

powiadomieni mailowo w dniu 22.08.2022 r., co będzie podstawą do wpłacenia 

zadatku w wysokości 100 PLN na numer bankowy Stanicy podany w e-mailu 

potwierdzającym wstępne zakwalifikowanie oraz wysłanie potwierdzenia wpłaty na 

e-mail slupsk@pom.piib.org.pl oraz na adres pawel.wilde@gmail.com do dnia  

26-08-2022r. co będzie stanowiło podstawę sporządzenia ostatecznej listy 

uczestników.  

Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w imprezie zostaną wpisane na listę 

rezerwową. 

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie prosimy uczestników  

o możliwie pilne poinformowanie Pomorskiej OIIB za pośrednictwem 

maila wysłanego na adres: slupsk@pom.piib.org.pl lub telefonicznie pod 

numer 59 840 28 29, co umożliwi uczestnictwo osobom z listy rezerwowej. 

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie przez uczestnika zadatek nie 

będzie zwracany. 

Pomorska OIIB zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy,  

w przypadku gdy nie zgłosi się wymagana liczba sterników, zgłosi się 

mniej niż 30 osób na regaty i 20 osób na spływ lub zostaną wprowadzone 

na terenie RP ograniczenia i zakazy wynikające ze stanu epidemicznego. 

7. Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom regat miejsca w turystycznych 

żaglówkach typu OMEGA, sprzęt asekuracyjny (kapoki), obsługę sędziowską oraz 

ratowników WOPR, ubezpieczenie NNW, nocleg na terenie Stanicy Wodnej PTTK,  

ogniska integracyjne i zabawę w tawernie żeglarskiej z muzyką na żywo pierwszego 

i drugiego dnia, śniadanie i obiad drugiego i trzeciego dnia imprezy, wycieczkę 

żaglówkami po jeziorze.  

Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom spływu miejsca w turystycznych 

kajakach marki Prijon, sprzęt asekuracyjny (kapoki), ubezpieczenie NNW, nocleg 

na terenie Stanicy Wodnej PTTK, ogniska integracyjne i zabawę w tawernie 

żeglarskiej z muzyką na żywo pierwszego i drugiego dnia, śniadanie i obiad 

drugiego i trzeciego dnia imprezy, wycieczkę żaglówkami po jeziorze trzeciego dnia 

dla chętnych.  

8. Uczestnicy imprezy integracyjnej powinni zgłosić się osobiście  

16 września 2022(piątek) do godz. 19:30 w ośrodku Stanica Wodna PTTK 

we Wdzydzach - organizator nie zapewnia dojazdu.  
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9. Zgłaszający zostaje uczestnikiem z chwilą osobistego dokonania weryfikacji  

w Sekretariacie imprezy, podczas której niezbędne są: dowód osobisty, oryginał 

oświadczenia 

10. Uczestnicy zobowiązani są do:  

- posiadania  zapasowej odzieży w opakowaniu wodoszczelnym,  

-podporządkowania się zarządzeniom kierownictwa regat i spływu oraz ścisłego 

przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i Programu,  

- udzielania pomocy innym uczestnikom regat i spływu, 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 

imprezy.  

11. Uczestnicy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wypuszczani 

na wodę, włącznie z wykluczeniem z regat i spływu. Obowiązuje całkowity zakaz 

spożywania alkoholu na wodzie.  

12. Postanowienia końcowe:  

- komandor imprezy ma prawo wykluczenia z regat i spływu osób, które nie 

podporządkowują się Regulaminowi regat i spływu,  

- ze względu na warunki pogodowe lub dla bezpieczeństwa uczestników Komandor 

może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy regat i spływu,  

- uczestnicy biorą udział w regatach i spływie na własną odpowiedzialność,  

-organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne 

poniesione przez uczestnika w czasie trwania regat i spływu,  

- kierownictwo regat zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu  

i zmiany Programu regat i spływu w zależności od zaistniałej sytuacji.  
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Program IMPREZY INTEGRACYJNEJ - 

 „ V Regaty żeglarskie POIIB oraz spływ kajakowy - Wdzydze 2022” 

 

1 dzień: 16 września 2022, piątek 

- Przyjazd Uczestników we własnym zakresie do ośrodka - Stanicy Wodnej PTTK - 

Weryfikacja Uczestników do godziny 19:30 w sekretariacie imprezy - recepcji 

- 20:00-22:00 Wieczorne ognisko integracyjne na terenie  Stanicy Wodnej  

- 22:00 – 24:00 Wieczorna zabawa integracyjna w tawernie Stanicy Wodnej  

z muzyką na żywo „Bazuna 2022” 

- Cisza nocna od godz.: 24:00 

 

2 dzień: 17 września 2022, sobota  

- godz. 9:00 - 10:00 śniadanie na terenie Stanicy PTTK we Wdzydzach 

- godz. 10:30 weryfikacja Uczestników przed regatami i spływem - dzień I 

- godz. 11:00 – wyjazd grupy kajakowej na trasę spływu 

- godz. 11:00 – przygotowanie żaglówek do regat i odprawa sędziego regat  

- godz. 11:30 rozpoczęcie regat  

- ok. godz. 16:00 koniec regat  

- ok. godz. 16:30 obiad w tawernie  

- 20:00-22:00 Wieczorne ognisko integracyjne na terenie  Stanicy Wodnej  

- 22:00 – 24:00 Wieczorna zabawa integracyjna w tawernie Stanicy Wodnej  

z muzyką na żywo  

- Cisza nocna od godz.: 24:00 
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3 dzień: 18 września 2022, niedziela 

 

- godz. 9:00 - 10:00 - śniadanie w tawernie Stanicy Wodnej  

- godz. 10:00 – 13:00 – rejs żaglówkami po jeziorach Wdzydzkich  

- godz. 10:00  – wyjazd grupy kajakowej na trasę spływu  

- godz. 13:00 - obiad w tawernie Stanicy Wodnej 

- godz. 13:30 - 14:00 ogłoszenie wyników regat, wręczenie nagród i pamiątek 

 


