
  

 

 

INFORMATOR 

 

REGATY śEGLARSKIE w klasie „OMEGA-STANDARD” 

o Puchar Przewodnicz ącego Zarz ądu Krajowego ZZ „Budowlani” 
Zbigniewa Janowskiego 

 

1. Termin i miejsce regat:  
Regaty odbędą się w dniach 31.05. - 01.06.2014r. na jeziorze Dominickim         
w Boszkowie, gmina Włoszakowice pow. Leszno.  
 
Miejscem pracy komisji organizacyjnej i sędziowskiej będzie Ośrodek 
Wypoczynkowy „KARCZEMKA” w Boszkowie ul. Turystyczna 1. 
Kontakt - Daniel Andrzejewski tel.: 65-537-11-52, kom.: 609-878-355. 
 

2. Organizator regat: 
 Organizatorem regat jest Organizacja Zakładowa Związku Zawodowego 

„Budowlani” w  LOB S.A. w Lesznie ul. Magazynowa 4. 
 Przewodniczący Zarządu Zakładowego Budowlanych – Ryszard Sprengel  

tel.: 666-050-791, e-mail: m.sprengiel@Hekaplast.pl 
 
3. Sposób przeprowadzenia regat: 
 Regaty odbędą się na jachtach dostarczonych przez organizatora. W przypadku 

zgłoszenie większej ilości chętnych od posiadanych łódek przez organizatora – 
przeprowadzone będą biegi eliminacyjne. Organizator zabezpiecza 25 jachtów. 

 
4. Zgłoszenia do regat: 
 Zgłoszenia do regat będą przyjmowane do dnia 15 maja 2014r . Warunkiem 

przyjęcia zgłoszenia do regat jest przesłanie wpisowego w wysokości 300,00 zł  
 (słownie: trzysta złotych) od jednej załogi . Załoga jachtu moŜe liczyć od 3 do 5 

osób. Nie będą wymagane uprawnienie Ŝeglarskiej zdrowotne.  
Wpisowe naleŜy wpłacać na adres:  
Związek Zawodowy „Budowlani” w LOB S.A.  
64-100 Leszno ul. Magazynowa 4.  
Nr konta:  
PKO O/Leszno 49-1020-3088-0000-8402-0030-7116  

  
 W ramach wpisowego organizator zabezpiecza: 
 ► jacht Ŝaglowy – komisja sędziowska, 

 ► w czasie wszystkich biegów nad bezpieczeństwem uczestników regat    
czuwać będą trzy łodzie motorowe z wykwalifikowanymi ratownikami. Przez 
cały okres trwania regat czynny będzie punkt apteczny z lekarzem włącznie. 



 
5. Program regat: 
 ► 31.05.2014 godz. 8:00 – 11:00 – przyjmowanie zgłoszeń imiennych 
 ► 31.05.2014 godz. 12:00 – uroczyste otwarcie regat, 
 ► 31.05.2014 godz. 12:00 – 15:00 – biegi, 
 ► 31.05.2014 godz. 15:00 – 16:00 – przerwa na obiad, 
 ► 31.05.2014 godz. 16:15 – 18:30 – biegi, 
 ► 31.05.2014 godz. 19:00 – kolacja, 
 ► 31.05.2014 godz. 20:00 – ognisko rekreacyjne, 
 ► 01.06.2014 godz. 08:00 – 09:00 – śniadanie, 
 ► 01.06.2014 godz. 09:30 – 13:30 – biegi, 
 ► 01.06.2014 godz. 14:00 – obiad, 
 ► 01.06.2014 godz. 15:00 – uroczyste zakończenie regat. 

 
 
6. Nagrody: 
 ► Zwycięska załoga otrzyma na własność puchar „Przewodniczącego Związku 

Zawodowego „Budowlani” - Zarząd Główny w Warszawie. 
 ► Pierwsze trzy załogi otrzymają nagrody rzeczowe. 
 ► Pierwsze sześć załóg otrzyma pamiątkowe dyplomy. 
 
7. Uwagi ko ńcowe: 
 W Ośrodku Wypoczynkowym „Karczemka” moŜna wykupić:  

Nocleg w cenie 35,00 zł od osoby. 
 WyŜywienie: śniadanie – 12,00 zł; obiad – 20,00 zł; kolacja – 12 zł. 
 Istnieje moŜliwość bezpłatnego postawienia namiotu. 
  

 


