
REGULAMIN HISTORYCZNEGO SPŁYWU „NA BYLE CZYM” 
PODCZAS JAKUBÓW 2016

I INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Organizatorami spływu są:

Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH
Brüderstraße 9
Görlitz
tel.: +49 358 167 24 20
kultur.service@goerlitz.de

oraz

Miejski Dom Kultury
ul. Parkowa 1
Zgorzelec
tel.: +48 757 752 415
tel.: +48 757 756 059
www.mdk.zgorzelec.com

2. Czas i miejsce:
28 sierpnia 2016 r.
godz. 16-18
Nabrzeże w Görlitz – Uferpark (przy dawnym zakładzie kondensatorów)

3. Warunki uczestnictwa
Maksymalna liczba dopuszczonych załóg – 10. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Załoga składa się z min. 2 do maks. 4 osób.
Załoga musi posiadać:
- samodzielnie wykonany,
-  utrzymujący się na wodzie statek,  którego widoczna część składa się wyłącznie z materiałów o 
historycznym wyglądzie.
Zgłoszenia do spływu w postaci zdjęć konstrukcji (łódki) będą przyjmowane drogą elektroniczną do 25 
sierpnia br. na adres poczty internetowej:
- j.pawul@zgorzelec.com (dla uczestników z Polski)
- benedikt.m.hummel@goerlitz.de (dla uczestników z Niemiec).
Do udziału w zawodach nie będą dopuszczone statki standardowe, wyprodukowane niesamodzielnie.
Wszyscy zawodnicy muszą mieć ukończony 18. rok życia.
Załoga podaje nazwisko kapitana, który odpowiada za przestrzeganie warunków uczestnictwa i jest 
osobą do kontaktu z organizatorami.
Załoga odpowiada za przywiezienie i odwiezienie łódki w dniu zawodów.
Załoga odpowiada za „wodowanie” łódki i organizuje je.
Załoga odpowiada za usunięcie łódki i organizuje je.
Kapitanowie załóg są zobowiązani do wzięcia udziału 28 sierpnia w odprawie technicznej o godz. 12, i  
do zwodowania swej łódki do tej godziny w miejscu startu.

II REGULAMIN ZAWODÓW
1. Po dwa zespoły równocześnie pokonują odcinek o długości ok. 400 metrów
2. Start lotny
3. O zwycięstwie decydują dwa kryteria:
(1) czas i (2) zdobyta liczba punktów w ocenie B (optyczne wrażenie pojazdu itp.). 
Punkty od 1 do 10 w ocenie B będą przyznawane przez wybrane przez organizatora jury.
4. Wygrywa załoga z najwyższym wynikiem po przemnożeniu sekund i sumy punktów z oceny B.
5. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
6.  Organizator  zwraca  każdej  kwalifikującej  się  załodze  do  100  euro  za  koszt  materiałów  po 
przedłożeniu odpowiednich rachunków.

Nagrody:
I. miejsce - 2500 zł
II. miejsce – 1500 zł
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III. miejsce – 1000 zł
Nagrody będą wypłacane w złotówkach.

III ZAKAZY I NAKAZY:
Na starcie zawodników obowiązuje całkowita trzeźwość. W przypadku stwierdzenia nietrzeźwości u 
któregokolwiek członka, załoga zostanie zdyskwalifikowana.
W trakcie  wyścigu  zabrania  się  spożywania  alkoholu.  W przypadku złamania  tego  zakazu  załoga 
zostanie zdyskwalifikowana.

IV. Wyłączenie spod odpowiedzialności:
Żaden członek załóg nie będzie wysuwać wobec organizatora jakichkolwiek roszczeń za uszkodzenia 
osobowe i materialne.
Każdy  członek  załóg  sam  odpowiada  za  potrzebne  ubezpieczenia  w  związku  z  zawodami  (np. 
ubezpieczenie OC, NW itd.).

V. Obowiązki organizatora
Organizator posiada wszystkie wymagane zezwolenia.
Organizator zlecił zabezpieczenie imprezy organizacji DLRG Bezirk Görlitz e.V.
DRLG  Bezirk  Görlitz  e.V.  będzie  obecny  na  miejscu  z  2  łodziami  motorowymi  i  odpowiednio 
wykwalifikowanymi ratownikami.
Zawodowi (niemieccy) ratownicy są włączeni w przygotowania zawodów.

VI. Prawa do utrwalania wizerunku:
Organizatorzy mają prawo do rejestrowania dźwięku i obrazu podczas zawodów, w tym łodzi i załóg 
oraz wykorzystywania nagrań w celach promocyjnych, np. w prasie, telewizji, radiu, Internecie.


