Regulamin zawodów „Co Ma Pływać Nie Utonie”
XXII Mistrzostwa Polski w Augustowie w Pływaniu Na Byle Czym
z Polskim Radiem Białystok
Organizatorzy i termin
1. Organizatorem: „Co Ma Pływać Nie Utonie” XXII Mistrzostw Polski w Augustowie w Pływaniu na
Byle Czym z Polskim Radiem Białystok, zwanych dalej Mistrzostwami, są: Radio Białystok S.A.
i Augustowskie Placówki Kultury.
2. Mistrzostwa odbywają się 30 lipca 2017 roku na wyznaczonym przez Organizatora odcinku rzeki
Netta od 12:00 do 19:00, w tym prezentacja pojazdów od 16:00 do 18:00, wręczenie nagród
o 18:30.
Rekrutacja
1. W Mistrzostwach może wystartować każdy, kto zbuduje pływające, oryginalne “byle co”, zgłosi
się do Biura Zawodów i otrzyma numer startowy.
2. Załogi, które zamierzają uczestniczyć w Mistrzostwach mogą ubiegać się u Organizatorów
o granty na dofinansowanie swoich projektów, biorąc udział w konkursie na projekt pływających
wehikułów.
3. Ogłoszenie konkursu wraz z regulaminem nastąpi na internetowej stronie Radia Białystok w dniu
6 marca 2017 roku.
4. Projekt powinien zawierać - szkic pływającego obiektu, jego wymiary, orientacyjną wagę, opis
techniki napędu, roboczą nazwę a także ideę towarzyszącą budowie niniejszego okrętu.
5. Szkice mogą być wykonane odręcznie lub komputerowo, czarno – białe lub kolorowe. Wszystkie
powinny być czytelne i pokazywać planowany do budowy obiekt z kilku ujęć - z przodu, z tyłu,
z góry i obu profili.
6. Projekty należy nadsyłać do dnia 15 maja 2017 r. O przyjęciu projektu do konkursu decyduje data
stempla pocztowego.
7. Projekty należy wysyłać pocztą pod adres: 15-328 Białystok ul. Świerkowa 1, z dopiskiem:
„Pływanie Na Byle czym 2017”.
8. Autorzy do projektu zobowiązani są dołączyć oświadczenie, że przedstawione przez nich projekty
są ich autorstwa a także dane kontaktowe - adres, numer telefonu, e-mail (wzór oświadczenia
stanowi załącznik do regulaminu).
9. W konkursie może wystartować każdy, kto ma ukończone 18 lat. Osoby nieletnie mogą wziąć
udział za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych udzieloną na piśmie.
10. Rozstrzygnięcie konkursu projektów nastąpi do dnia 30 maja 2017 roku.
11. Organizatorzy wskażą 10 projektów, które otrzymają dofinansowanie w kwocie 1.500,00 złotych.
Te projekty zostaną umieszczone na tzw. liście podstawowej a ich autorzy poinformowani
o przyznaniu dofinansowania.
12. Warunkiem wypłaty dofinansowania jest podpisanie porozumienia z Organizatorami zaraz po
jego przyznaniu oraz wykonanie wehikułu zgodnie z przesłanym projektem i start tegoż
wehikułu wraz załogą w Mistrzostwach. Wypłata dofinansowania nastąpi w Biurze Zawodów po
zakończeniu Mistrzostw.
13. Organizatorzy skompletują też listę rezerwową wehikułów, które w wypadku rezygnacji ekip
z listy podstawowej dostaną dofinansowanie.
14. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność, w jakiej projekty zostały umieszczone na liście
rezerwowej.

15. Tak jak w wypadku wehikułów z listy podstawowej, o przyznaniu dofinansowania decyduje
podpisanie porozumienia, wykonanie wehikułu zgodnie z projektem i start w Mistrzostwach.
16. Autorzy projektów, które nie zakwalifikowały się na żadną z list mają prawo startu
w Mistrzostwach i mogą rywalizować o wszystkie nagrody znajdujące się w puli nagród.
Warunki uczestnictwa
1. Wspomniane "byle co" powinno zaprezentować swoje możliwości pływackie w takim zakresie, by
można było stwierdzić, że pojazd jest w stanie utrzymać się na wodzie.
2. Do startu w zawodach nie będą dopuszczone jednostki standardowe i wykonane fabrycznie.
3. Uczestnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, iż są autorami bądź samodzielnymi
wykonawcami pojazdu startującego w Mistrzostwach.
4. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego dotarcia na miejsce zawodów.
5. Kapitanowie załóg zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed zawodami
o godz. 12:30 w dniu 30 lipca 2017 i zwodowania swego statku do tej godziny w porcie przy ul.
Zarzecze 5.
6. Kapitan załogi jest odpowiedzialny za odprowadzenie jednostki pływającej do portu do godz.
18:00 w dniu 30 lipca 2017.
7. Harmonogram pracy portu w części dotyczącej załóg, musi być bezwzględnie przestrzegany.
8. Podczas prezentacji załogi dozwolony jest podkład, akompaniament muzyczny, który należy
przekazać organizatorowi w trakcie rejestracji w Biurze Zawodów.
9. Pojazd musi mieć pełnoletniego kapitana załogi będącego na pojeździe podczas Mistrzostw.

Zasady bezpieczeństwa
1. Każdy pojazd musi mieć pełnoletniego kapitana załogi będącego na pojeździe podczas
Mistrzostw. W przeciwnym wypadku ekipa zostanie zdyskwalifikowana.
2. Kapitan ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich członków swojej załogi
w szczególności małoletnich.
3. Osoby poniżej 18-go roku muszą posiadać na piśmie zgodę rodziców (opiekunów)
na uczestnictwo w Mistrzostwach.
4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w szczególności: być
trzeźwym, posiadać kamizelki asekuracyjne (kapoki) w ilości zgodnej z ilością osób na pojeździe.
5. Podczas prezentacji jest zakaz spożywania alkoholu przez uczestników oraz inscenizacji
jakiegokolwiek spożywania alkoholu. W przeciwnym wypadku ekipa zostanie zdyskwalifikowana.
6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.
7. Organizatorzy podczas prezentacji zapewniają służbę ratowniczą WOPR.
Zasady organizacyjne
1. Wszystkie sprawy związane ze startem takie jak np. zwrot kapoków i numerów startowych
załatwiane będą w Biurze Zawodów, w porcie od 17:30 do 20:00 w dniu 30 lipca 2017r. Całkowite
rozliczenie się w Biurze Zawodów jest podstawą do wypłacenia wszelkich naród - głównych i za
start.
2. Organizator ma prawo do utrwalania wizerunku pojazdów oraz załóg za pomocą urządzeń do
rejestracji dźwięku i/lub obrazu i ich publicznego odtwarzania za pośrednictwem prasy, telewizji,
radia i Internetu.

Nagrody
1. Pula nagród podczas Mistrzostw wynosi 25 tys. złotych, z czego:
a) 2 tys. złotych - nagroda za start - będzie podzielona równo na wszystkie ekipy wśród tych
bez dofinansowania z grantów,
b) 23 tys. złotych jury rozdzieli pomiędzy ekipy Mistrzostw, które będą miały najbardziej
atrakcyjną prezentacje oraz najciekawsze rozwiązanie techniczne obiektu pływającego.
2. Podział nagród i ich wysokość leży całkowicie w gestii jury, z tym zastrzeżeniem, że najmniejsza
nagroda musi wynosić minimum 2 tys. złotych. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
3. Od kwot nagród zostanie obliczony i odprowadzony podatek zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

