REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ AKADEMII ŻEGLARSKIEJ
77 RACING
W
KLUBIE ŻEGLARSKIM 77 RACING CLUB
§ 1.
Definicje:
1. Młodzieżowa Akademia Żeglarska 77 Racing, Akademia – należy przez to
rozumieć szkolenie młodych żeglarzy w wieku 15-20 lat.
2. Klub – Klub Żeglarski 77 Racing Club zlokalizowany przy Twierdzy
Wisłoujście w Gdańsku
3. Uczestnik Młodzieżowej Akademii Żeglarskiej – młody żeglarz w wieku
15-20 lat
4. Turnus – Jedno Szkolenie uczestników Akademii, łącznie dla 4 grup
młodzieży trwające od poniedziałku do piątku,
§ 2.
Założenia ogólne Młodzieżowej Akademii Żeglarskiej 77 Racing w Klubie
Żeglarskim 77 Racing przy Twierdzy Wisłoujście
1. Organizatorem Młodzieżowej Akademii Żeglarskiej 77 Racing, jest 77
Racing Club.
2. Głównym celem jest wyszkolenie młodych żeglarzy, którzy w przyszłości
będą stanowić o sile profesjonalnych załóg reprezentujących nasz kraj,
jak również edukacja w kierunku wychowania morskiego oraz
umiejętności w żeglarstwie.
3. Uczestnicy Akademii dzięki profesjonalnej kadrze będą mieli szansę na
rozwinięcie swoich umiejętności, jak również okazję do poznania i
wejścia w fascynujący świat profesjonalnego jachtingu.
4. Pracą Młodzieżowej Akademii Żeglarskiej kieruje Prezes Zarządu 77
Racing, zwany dalej Kierownikiem Akademii
5. Jeden uczestnik może wziąć udział w jednym turnusie szkoleniowym w
sezonie żeglarskim.
6. Uczestnikiem Młodzieżowej Akademii Żeglarskiej może być młody żeglarz
w wieku od 15 do 20 lat, posiadający patent żeglarza.
7. Kierownik Akademii decyduje o przyjęciu osoby do Młodzieżowej
Akademii Żeglarskiej.

8. Warunkiem przyjęcia młodzieży do Akademii, jest spełnienie kryteriów
wiekowych, posiadanie patentu żeglarza, akceptacja regulaminu, RODO,
podpisana osobiście przez rodziców lub opiekunów prawnych deklaracja
przystąpienia młodzieży do Akademii, dotyczy młodzieży poniżej 18 roku
życia, uiszczenie opłaty za wyżywienie podczas turnusu. Deklaracja jest
załącznikiem nr 1 niniejszego Regulaminu.
9. Młodzieżowa Akademia Żeglarska 77 Racing rozpoczyna się 1 maja 2022
roku i trwa do 30 września 2022 roku.
10.Młodzieżowa Akademia Żeglarska 77 Racing działa w oparciu o program
szkolenia przygotowany przez Kierownika Akademii i zatwierdzony przez
Zarząd Klubu.
a. Program działa w sezonie żeglarskim tj. od 1 maja 2022 roku do 30
września 2022 roku,
b. Zorganizowanych zostanie 5 turnusów, w formie półkolonii od
poniedziałku do piątku.
c. Terminy turnusów:
1. 30.05-03.06.2022
2. 20.06-24.06.2022
3. 01.08-05.08.2022
4. 22.08-26.08.2022
5. 12.09-16.09.2022
d. Uczestnik może wziąć udział w jednym wybranym terminie turnusu
e. Program zawiera zajęcia teoretyczne w Sali dydaktycznej i zajęcia
praktyczne na wodzie.
11. Planowany harmonogram zajęć Młodzieżowej Akademii Żeglarskiej
turnusów:
a. Poniedziałek
• 9:00 Rozpoczęcie szkolenia w Marinie 77 Racing, w Gdańsku
przy Twierdzy Wisłoujście
• 9:00-9:30 Szkolenie teoretyczne z zakresu bezpieczeństwa oraz
BHP
• 9:30-10:30 Szkolenie z budowy jachtów Akademii
• 10:30-10:45 Przerwa
• 10:45- 13:30 Szkolenie z przygotowania jachtu na trening na
wodzie
• 13:30-14:00 przerwa
• 14:00-15:00 Szkolenie z przepisów regatowych
• 15:00-15:15 Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia
szkolenia

b. Wtorek

9:00 Rozpoczęcie drugiego dnia szkolenia
• 9:00-10:00 Szkolenie oparte na zasadzie Mistrz-Uczeń,
wyznaczenie planu, wspólne zidentyfikowanie słabych i mocnych
stron ucznia
• 10:00-11:30 Szkolenie praktyczne ze szplajsowania lin
• 11:30-12:00 Przerwa
• 12:00-14:45 Szkolenie na wodzie – trening nr 1
• 14:45-15:15 Klarowanie łódki w marinie
• 15:15-15:30 Podsumowanie i zakończenie drugiego dnia
szkolenia
c. Środa
• 9:00 Rozpoczęcie trzeciego dnia szkolenia
• 9:00-10:30 Szkolenie z przygotowania jachtu do regat
• 10:30-11:00 Przerwa, przygotowanie się do treningu na wodzie
• 11:15-14:30 Szkolenie na wodzie – trening nr 2
• 14:30-15:00 Klarowanie łódki w marinie
• 15:00-15:15 Podsumowanie i zakończenie trzeciego dnia
szkolenia
d. Czwartek
• 9:00 Rozpoczęcie czwartego dnia szkolenia
• 9:00-10:00 Szkolenie z Mistrzem – tajniki żeglarstwa regatowego
• 10:30-11:00 Przygotowanie jachtu do treningu
• 11:00-11:30 Przerwa
• 11:30-14:30 Szkolenie na wodzie – trening nr 3
• 14:30-15:00 Klarowanie łódki w marinie
• 15:00-15:15 Podsumowanie czwartego dnia szkolenia
e. Piątek
• 9:00 Rozpoczęcie piątego dnia szkolenia
• 9:00-9:30 Szkolenie praktyczne w warsztacie żaglomistrza
• 9:30-10:00 Przygotowanie jachtu do treningu
• 10:00-10:30 Przerwa
• 10:30-13:30 Szkolenie na wodzie – trening nr 4
• 13:30-14:30 Mini Regaty
• 14:30-14:45 Klarowanie łódki w marinie
• 14:45-15:00 Zakończenie turnusu
12. Kierownik Akademii zobowiązany jest do prowadzenia dziennika w
formie pisemnej, który dokumentuje realizację szkolenia. Forma
dziennika jest uzgadniana z Zarządem Klubu.
•

13. Organizator- 77 Racing Club zobowiązany jest do posiadania niezbędnej
polisy OC, oraz zapewnienia uczestnikom Akademii ubezpieczenia NNW.
14. Odpowiedzialność kadry Młodzieżowej Akademii Żeglarskiej 77 Racing za
bezpieczeństwo uczestników Akademii w czasie zajęć, rozpoczyna się od
momentu ogłoszenia przez Kierownika lub Instruktora prowadzącego
zajęcia: „początek zajęć”, do momentu ogłoszenia: „koniec zajęć”.
15. Zarząd Klubu, działając w imieniu wszystkich członków Klubu,
zobowiązany jest do wszelkich możliwych działań, na miarę swoich
możliwości, w celu prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju
Akademii, a w szczególności:
a. Udostępni Salkę dydaktyczną na zajęcia Akademii
b. Udostępni posiadany sprzęt taki jak: jachty, przyczepy podłodziowe
itp.
c. W miarę możliwości będzie służył pomocą instruktorska, bosmana i
innych członków Klubu, którzy mogą być pomocni w zajęciach
Akademii.
§ 3.
Płatności
16.Udział w zajęciach Akademii jest bezpłatny.
17.Uczestnik/rodzic/opiekun prawny pokrywa koszt wyżywienia na czas
zajęć w kwocie 200 zł/turnus. Catering dostarczać będzie firma
zewnętrzna. Na wyżywienie składa się: Kanapka, Zupa i II danie.
18.Uiszczenie opłaty za wyżywienie jest warunkiem zapisu na liście
uczestników Młodzieżowej Akademii Żeglarskiej. Opłatę należy wpłacić
na konto klubu żeglarskiego do 30.04.2022, w tytule wpisując
Akademia+ Imię Nazwisko Uczestnika. Dane do przelewu:
77 Racing Club
ul. Stara Twierdza 2-4
80-551 Gdańk
NIP: 5842767851
Millenium Bank
Nr konta: 68 1160 2202 0000 0003 4439 3618
19.O konieczności wystawienia faktury proszę poinformować podczas
zapisów na Akademię, w formularzu w zakładce Uwagi.
20.W przypadku nie przystąpienia do zajęć Akademii, opłata za wyżywienie
nie jest zwracana.

§ 4.
Obowiązki i prawa Kierownika i Instruktora Akademii
1. Kierownik Akademii zarządza całą pracą Akademii, a w szczególności:
a. Opracowuje szczegółowy plan pracy Akademii na sezon
żeglarski
b. W zgodzie z dobrą praktyką instruktorską i żeglarską,
odpowiada za bezpieczeństwo w czasie zajęć członków
Akademii.
c. dba, wraz instruktorem, bosmanem i innymi członkami Klubu
Akademii o stan techniczny jachtów
d. dokumentuje w sposób określony w §2 pkt.12 niniejszego
Regulaminu pracę Młodzieżowej Akademii Żeglarskiej 77 Racing
e. dokłada wszelkich starań ,aby zajęcia Akademii były bezpieczne
i odbywały się zgodnie z harmonogramem
f. Kierownik, Instruktor i inne osoby biorące udział w zajęciach
Akademii starają się swoim przykładem przekazać członkom
Akademii pozytywny wzór żeglarza - sportowca.
Niedopuszczalne jest aby w/w osoby w czasie zajęć Akademii
paliły tytoń, spożywały alkohol lub inne niebezpieczne używki.
2. Kierownik Akademii oraz instruktor ma prawo do:
a. skrócenia, przeniesienia zajęć Młodzieżowej Akademii
Żeglarskiej 77 Racing na inny termin, pod warunkiem realizacji
harmonogramu turnusu. O takich działaniach Kierownik
Akademii ma obowiązek poinformować odpowiednio wcześnie
członków Akademii i ich rodziców.
b. wykluczenia z członkostwa w Akademii uczestnika, w przypadku
niewykonywania przez niego nałożonych obowiązków i
nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu

§ 5.
Obowiązki członka Młodzieżowej Akademii Żeglarskiej 77 Racing
1. Członek Młodzieżowej Akademii Żeglarskiej 77 Racing zobowiązany
jest do przestrzegania postanowień Regulaminu Akademii.
2. W szczególności każdy z członków Akademii dla dzieci i młodzieży
zobowiązuje się:

a. w czasie zajęć słuchać i bezwzględnie wykonywać polecenia

Kierownika, Instruktora oraz innych osób prowadzących zajęcia
Młodzieżowej Akademii Żeglarskiej 77 Racing
b. w czasie zajęć praktycznych na wodzie bezwzględnie nosić
ubraną na sobie, w sposób zgodny z przepisami, kamizelkę
asekuracyjną
c. zgłaszać Kierownikowi, Instruktorowi wszelkie swoje
niedyspozycje, złe samopoczucie, kontuzje oraz inne problemy,
które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo jego i
innych osób w czasie zajęć
d. do udziału w zajęciach od momentu ogłoszenia przez
Kierownika lub Instruktora: „początek zajęć” i zakończenia
udziału w zajęciach z chwilą ogłoszenia przez w/w: „koniec
zajęć”,
e. zgłaszania wszelkich awarii sprzętu pływającego prowadzącym
zajęcia: Kierownikowi lub Instruktorowi Akademii i nie
podejmowania się samodzielnych napraw
f. w czasie zajęć Akademii stosować się do zakazu palenia tytoniu,
picia alkoholu i spożywania innych szkodliwych używek.
3. Każdy członek Młodzieżowej Akademii Żeglarskiej 77 Racing będzie
aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach Akademii, a swoją
postawą dawać dobry przykład i promować w ten sposób Akademię
Żeglarską.
4. Każdy z członków Młodzieżowej Akademii Żeglarskiej 77 Racing
doskonalić będzie swoją umiejętność żeglowania.
§ 6.
Obowiązki Rodzica/Opiekuna Prawnego członka Młodzieżowej Akademii
Żeglarskiej 77 Racing
1. Wypełnia swojemu dziecku deklarację członkowską Młodzieżowej
Akademii Żeglarskiej 77 Racing, wyrażając jednocześnie zgodę na
udział swojego dziecka w zajęciach Akademii.
2. Rodzic zobowiązuje się do współpracy z Kierownikiem i Instruktorem
Akademii, w procesie szkoleniowym i wychowawczym swojego
dziecka.
3. Rodzic zobowiązuje się do informowania Kierownika lub Instruktora
Młodzieżowej Akademii Żeglarskiej 77 Racing o wszelkich

ewentualnych niedyspozycjach, chorobach, uczuleniach,
przyjmowanych lekach i innych sytuacjach związanych ze swoim
dzieckiem, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w czasie zajęć.
4. Rodzic zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie i na
własny koszt opieki i transportu swojemu dziecku w drodze na zajęcia,
na miejsce regat itp. oraz bezpieczny powrót dziecka z zajęć, regat, itp
Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Zarząd
Klubu uchwały o jego przyjęciu

Załącznik nr 1.

Deklaracja przystąpienia dziecka do Młodzieżowej Akademii
Żeglarskiej 77 Racing przy Stowarzyszeniu 77 Racing Club
Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………..……….
Data urodzenia: …………………………………….………………………..………………
PESEL: …………………………………..…………………………………..……………….
Adres: ……………………………………………………………………..………………….
Telefon, e-mail: …………………………………………………………..…………………
Nazwa i adres Klubu: ..…………………………………………………….………………

Zgoda Rodzica lub Opiekuna:
1.

Oświadczam, że córka/syn/podopieczna/podopieczny* jest zdrowa/y i może

uczestniczyć w zajęciach Młodzieżowej Akademii Żeglarskiej 77 Racing przy
Stowarzyszeniu 77 Racing Club.
2.

Oświadczam, że córka/syn/podopieczna/podopieczny* potrafi/nie potrafi*

pływać wpław.
3.

Oświadczam, że znany jest mi Regulamin Młodzieżowej Akademii Żeglarskiej

77 Racing przy Stowarzyszeniu 77 Racing Club i zobowiązuję się do jego
przestrzegania.
4.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie

fotografii ze szkoleń żeglarskich, w których bierze udział moje dziecko/podopieczny*
wyłącznie dla potrzeb działalności klubowej Stowarzyszenia 77 Racing Club.

………………………………………………….
Data i podpis rodzica/opiekuna dziecka

Załącznik nr 2- Klauzula informacyjna RODO
W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych); Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, niniejszym informujemy, że:
1. Klub Żeglarski 77 Racing Club z siedzibą w Gdańsku, ul. Stara Twierdza 2-4, wpisany do KRS pod
nr 0000717641, NIP 584-276-78-51, przetwarza dane osobowe członków klubu, kontrahentów,
uczestników Akademii i uczestników działań statutowych Stowarzyszenia.
2. Dane osobowe zostały pozyskane na podstawie formularza zgłoszeniowego do Akademii oraz
zawartych umów,
z późniejszymi uzupełnieniami i przetwarzane są w celu:
a) realizacji celów statutowych Klubu Żeglarskiego 77 Racing Club,
b) wypełnienie celu prawnego ciążącego na administratorze
c) rejestracji w Akademii.
d) tworzenia wszelkiego rodzaju zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne klubu,
e) dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu kontroli, monitoringu
i sprawozdawczości realizowanych projektów,
f) dane oraz utrwalony wizerunek (zdjęcia, filmy) mogą zostać udostępnione Partnerom Klubu także w
celu realizacji działań związanych z promocją Klubu Żeglarskiego 77 Racing Club
3. Zakres danych przetwarzanych przez Klub Żeglarski 77 Racing Club:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL
c) adres zamieszkania,
d) data urodzenia,
e) adres e-mail,
f) numer telefonu,
g) posiadany stopień żeglarski,
h) posiadane inne uprawnienia i kwalifikacje.
4. Zgodnie z art. 6 RODO podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w Klubie Żeglarskim 77
Racing Club stanowi:
a) zgoda osoby, której dane dotyczą,
b) uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisu prawa,
c) wykonanie umowy,
d) usprawiedliwiony interes administratora.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt
2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO,
b) usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym”, zgodnie z art. 17 RODO,
c) ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO,
d) przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO
e) sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO
f) cofnięcia zgody danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie),
ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
g) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie
danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7. Administratorem danych jest Sekretarz-Skarbnik 77 Racing Club.
8. Wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą być kierowane:
a) na adres e-mail: ewa@77racing.pl
b) na adres pocztowy: 77 Racing Club, ul. Stara Twierdza 2-4, 80-551 Gdańsk

c) pod nr. telefonu Sekretarza-Skarbnika 77 Racing Club zamieszczonego na stronie www.77racing.pl

