REGULAMIN
Pikniku Żeglarskiego 2017
§ 1. Cel
Celem Pikniku jest poznanie przez członków Akademickiego Klubu Turystyki Kwalifikowanej
PTTK Politechniki Świętokrzyskiej „SABAT” oraz innych sympatyków żeglarstwa walorów
przyrodniczo-krajobrazowych oraz dziedzictwa narodowego okolic Zalewu Brodzkiego
koło Starachowic, a także propagowanie aktywnego wypoczynku i żeglarstwa.
§ 2. Termin i miejsce
1. Piknik odbędzie się w dniach 5-6 (sobota-niedziela) sierpnia 2017 r.
2. Zbiórka uczestników: 5 sierpnia o godz. 8.00 przy Budynku Energis Politechniki
Świętokrzyskiej w Kielcach przy ul. Studenckiej. Odjazd o godz. 8.15.
3. Początek Pikniku ok. godz. 9.00 na Przystani Wodnej w Brodach.
4. Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowy „Oczko” w Krynkach, ul. Starachowicka 55.
5. Zakończenie Pikniku: 6 sierpnia 2017 r. ok. godz. 18.00 na Przystani Wodnej w Brodach.
Powrót do Kielc ok. godz. 18.45.
§ 3. Program dnia
1.
2.
3.
4.

Taklowanie jachtów w godz. 9.00-10.00.
Szkolenie i żeglowanie w godz. 10.00-17.00.
Przerwa w godz. 13.00-14.00.
Klarowanie jachtów w godz. 17.00-18.00.
§ 4. Uczestnictwo

1. Uczestnikami Spływu mogą być członkowie i sympatycy AKTK PTTK Politechniki
Świętokrzyskiej „SABAT”, którzy ukończyli 18 lat i posiadają dobry stan zdrowia.
2. Liczba miejsc: 14.
Pierwszeństwo udziału w imprezie mają członkowie AKTK, studenci, doktoranci, pracownicy
i absolwenci PŚk. Decyduje kolejność zgłoszeń w ramach wolnych miejsc.
3. Zapisy uczestników trwają do 24 lipca 2017 r.
a) zapisy prowadzi pocztą elektroniczną Krzysztof Sabat, pok. 32 bud. C,
e-mail: sabat@tu.kielce.pl,
b) zgłoszenie uczestnictwa winno zawierać: imię i nazwisko, pesel lub nr opłaconej legitymacji
PTTK (nie dot. członków AKTK), rozmiar koszulki (krój damski/męski),
c) po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora należy niezwłocznie wpłacić
składkę gotówką lub przelewem: Krzysztof Sabat, nr konta: 50 1020 5558 1111 1517 3050
0083,
d) składka jest bezzwrotna po 25 lipca 2017 r.
4. Wysokość składki:
110 zł – członkowie AKTK (z opłaconymi składkami)
120 zł – studenci/doktoranci/pracownicy/absolwenci PŚk
130 zł – pozostali.

5. Organizator (w ramach składki) zapewnia sprawny sprzęt pływający z wyposażeniem,
okolicznościową koszulkę termoaktywną, nocleg z pościelą w warunkach turystycznych
(domek turystyczny), ognisko (bez prowiantu), ubezpieczenie NNW.
6. Organizator nie zapewnia transportu ani wyżywienia uczestników.
§ 5 Obowiązki uczestników
1. Posiadać odpowiedni ubiór (obuwie z miękką podeszwą) i ekwipunek, w tym prowiant
i zażywane leki.
2. Przestrzegać Karty Turysty, przepisów BHP i ppoż. oraz ochrony przyrody.
3. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa poruszania się po wodzie, a w szczególności nosić
kamizelkę ratunkową.
4. Należycie dbać o powierzony sprzęt.
5. Stosować się do postanowień Organizatorów.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W razie wyjątkowo trudnych
warunków atmosferycznych harmonogram dnia może ulec zmianie.
2. Impreza nie ma charakteru zarobkowego. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty jej organizacji,
proporcjonalnie do liczby zapisanych uczestników.
3. Obowiązuje zakaz żeglowania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz
spożywania/zażywania takich środków.
4. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własne ryzyko.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy,
a także za szkody w mieniu uczestników.
§ 7. Organizatorzy i kierownictwo
1.
2.

Kierownik: Krzysztof Sabat – tel. 505 573 552.
Kierownik ds. żeglarstwa: Justyna Kopeć
Prezes AKTK
Krzysztof Sabat
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