
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
zaprasza na  

Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie Budowlanych 
 

Termin i miejsce regat: 

  21-22 września 2013 r. (sobota - niedziela)  

  Harcerski Ośrodek Morski w Pucku  
 
Organizatorzy: 

  Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

  Harcerski Ośrodek Morski w Pucku 
 
Warunki uczestnictwa: 

  Uczestnikami regat mogą być członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,  

  Regaty odbędą się na łodziach klasy PUCK (porównywalnych z łodziami klasy OMEGA), 

  Liczba członków załogi - 3-4 osoby, 

  Sternik łodzi musi posiadać patent żeglarski.  
 
Zgłoszenia do regat: 
Wypełnioną Kartę zgłoszenia (w załączeniu) należy przesłać do dnia 17 lipca 2013 r. do 
biura delegatury terenowej Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 
Słupsku:  e-mail: slupsk@pom.piib.org.pl;  tel./fax 59 84-02-829;   
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
Koszty uczestnictwa: 
Około 520,00 zł od załogi łodzi (dokładny koszt zostanie określony po ustaleniu liczby  
uczestników). Koszt obejmuje: wypożyczenie łodzi na czas regat oraz obsługę regat. 
O terminie wnoszenia opłat poinformujemy wszystkich uczestników regat po zakończeniu  
rejestracji zgłoszeń. 
 
Koszty dojazdu, noclegów i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 
Dla zainteresowanych - noclegi można zarezerwować w obiektach Harcerskiego Ośrodka 
Morskiego (84-100 Puck, ul. Żeglarzy 1, www.hompuck.org), wypełniając Kartę zgłoszenia w 
części dotyczącej rezerwacji noclegów. 
 
Program regat: 
21 września 
08.30 – 10. 00 przyjmowanie zgłoszeń, sprawdzanie dokumentów, losowanie łodzi;  
10.00 – 11.00 odprawa sterników, instrukcja żeglugi;  
11.00 – 15.00 regaty;  
19.00 – 24.00 wieczór szantowy.  
 
22 września  
09.00 – odprawa sterników;  
10.00 – 13.00 regaty;  
13.30 – 14.00 przerwa;  
14.00 – oficjalne zakończenie regat i ogłoszenie wyników.     
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KARTA ZGŁOSZENIA  

na 

Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie Budowlanych 

Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go do dnia 17 lipca 2013 r. do biura 
delegatury terenowej Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Słupsku;  

e-mail: slupsk@pom.piib.org.pl;  tel./fax 59 84-02-829.   

Zgłaszam swoje uczestnictwo 
w Ogólnopolskich Regatach Żeglarskich Budowlanych w Pucku 

w dniach 21-22 września 2013 r. 
 

Dane uczestnika: 

Imię  

Nazwisko  

Numer członkowski  

Adres do korespondencji  

 

E-mail  

Telefon kontaktowy  

 

 

________________________ 

Data zgłoszenia 

 

 

______________________ 

Podpis uczestnika 

 

………………………………………………………………………… 
 

Rezerwacja noclegów 
Jeżeli jest Pani/Pan zainteresowany rezerwacją noclegów w obiektach Harcerskiego Ośrodka 
Morskiego  

w Pucku przy ul. Żeglarzy 1, proszę zaznaczyć we właściwej rubryce, podając terminy noclegów.  

Opłaty za noclegi będzie można uregulować osobiście, po przyjeździe. 
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Pokoje Cena 
Rezerwuję w 

dniach 

Imię i nazwisko 

Podpis 

1-osobowe z łazienką 75 zł/doba 
 

 

 

2-osobowe z łazienką 130 zł/doba 
 

 

3-osobowe z łazienką 165 zł/doba 
 

 

4-osobowe z łazienką 180 zł/doba 
 

 

3-osobowe z umywalką 120 zł/doba 
 

 

Całodzienne wyżywienie 

(śniadanie, obiad, kolacja) 
32 zł/dzień 

 

 

 

 


