Regulamin „Co Ma Pływać Nie Utonie”
XXV Pływanie Na Byle Czym
z Polskim Radiem Białystok w Augustowie
Organizatorzy i termin
1. Organizatorem: „Co Ma Pływać Nie Utonie” XXV Pływanie na Byle Czym z Polskim Radiem Białystok
w Augustowie, zwane dalej PNBC 2022, są: Radio Białystok S.A. i Augustowskie Placówki Kultury.
2. PNBC 2022 odbywa się 31 lipca 2022 roku na wyznaczonym przez Organizatora odcinku rzeki Netta od 12:00
do 19:00, w tym prezentacja pływadeł od 17:20 do 18:30.
Rekrutacja
1. PNBC 2022 ze względu na jubileuszową, XXV edycję, ma charakter PARADY PŁYWADEŁ, nie konkursu.
2. Do udziału w PNBC 2022 zostały zaproszone załogi, laureaci Mistrzostw „Co Ma Pływać Nie Utonie” z lat
poprzednich.
3. Załogi, które zamierzają uczestniczyć w Paradzie Pływadeł powinny ubiegać się u Organizatorów o granty na
dofinansowanie swoich projektów.
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 20 maja 2022 r. O przyjęciu projektu decyduje data stempla pocztowego.
7. Projekty należy wysyłać pocztą pod adres: 15-328 Białystok ul. Świerkowa 1, z dopiskiem: „Pływanie Na Byle
Czym 2022”.
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 oraz dane dotyczące ilości osób
w załodze pełnoletnich i niepełnoletnich (wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu). Osoby
nieletnie mogą wziąć udział za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych udzieloną na piśmie.
9. Projekty oceni Komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora do dnia 30 czerwca 2022 roku.
10. Komisja wybierze maksymalnie 12 projektów, które otrzymają dofinansowanie w kwocie 5.000,00 złotych.
11. Warunkiem wypłaty dofinansowania jest podpisanie porozumienia z Organizatorami oraz wykonanie
pływadła zgodnie z przesłanym projektem i start tegoż pływadła wraz z załogą w PNBC 2022. Wypłata
dofinansowania nastąpi w Biurze Zawodów po zakończeniu PNBC 2022.
12. Komisja w dniu 31 lipca 2022 r. dokona oceny zgodności wykonania pływadła z jego projektem.
Warunki uczestnictwa
1. Pływadło powinno zaprezentować swoje możliwości pływackie w takim zakresie, by można było stwierdzić,
że jest w stanie utrzymać się na wodzie.
2. Do udziału w Paradzie Pływadeł nie będą dopuszczone jednostki standardowe i wykonane fabrycznie.
3. Uczestnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, iż są autorami bądź samodzielnymi wykonawcami
startującego pływadła.
4. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego dotarcia na miejsce PNBC 2022.
5. Koszty związane z uczestnictwem w PNBC 2022 (dojazd, noclegi oraz wyżywienie) pokrywane są przez
Uczestników.
6. Pływadło musi mieć pełnoletniego kapitana załogi będącego na pływadle podczas Parady.
7. Kapitanowie załóg zobowiązani są do stawienia się na zebraniu organizacyjnym w dniu 30 lipca 2022 roku
o godz. 17.30 oraz na odprawie technicznej przed Paradą w dniu 31 lipca 2022 roku o godz. 12:30
i zwodowania swego pływadła do tej godziny w porcie przy ul. Zarzecze 5.
8. Organizator ustali dokładny harmonogram prezentacji pływadeł na wyznaczonym odcinku rzeki.
9. Organizator przydzieli każdej załodze jednostkę pływającą (tj. motorówkę lub skuter wodny), która będzie
asystowała podczas prezentacji.
10. Każda załoga otrzyma dokładną godzinę gotowości startowej. W przypadku braku gotowości załogi do startu
w wyznaczonym czasie, załoga traci prawo wzięcia udziału w Paradzie.
11. Podczas prezentacji załogi dozwolony jest podkład, akompaniament muzyczny, który należy przekazać
organizatorowi w trakcie rejestracji w Biurze Zawodów.
12. Po prezentacji każda załoga zobowiązana jest zacumować w miejscu wyznaczonym przez Organizatora,
w okolicy sceny.
13. Kapitan załogi jest odpowiedzialny za odprowadzenie pływadła do portu do godz. 19:00 w dniu 31 lipca
2022 roku.

14. Harmonogram pracy portu w części dotyczącej załóg, musi być bezwzględnie przestrzegany.
Zasady bezpieczeństwa
1. Każde pływadło musi mieć pełnoletniego kapitana załogi będącego na pływadle podczas Parady.
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 PNBC 2022.
4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w szczególności: być trzeźwym,
posiadać kamizelki asekuracyjne (kapoki) w ilości zgodnej z ilością osób na pływadle.
5. Podczas prezentacji jest zakaz spożywania napojów alkoholowych przez uczestników oraz inscenizacji
jakiegokolwiek spożywania napojów alkoholowych. 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. Rejestracja i wszystkie sprawy związane z uczestnictwem w PNBC 2022 będą załatwiane w Biurze Zawodów.
2. Całkowite rozliczenie (m.in. zwrot kapoków) następuje w Biurze Zawodów do godz. 20:30 w dniu 31 lipca
2022 i jest podstawą do wypłacenia dofinansowań.
3. Organizator ma prawo do utrwalania wizerunku pływadeł oraz załóg za pomocą urządzeń do rejestracji
dźwięku i/lub obrazu i ich publicznego odtwarzania za pośrednictwem prasy, telewizji, radia i Internetu.
Dofinansowanie
1.
2.
3.
4.

Dofinansowania, w łącznej kwocie do 60.000 tys. zł, wypłacone będą zgodnie z regulaminem.
Od kwot dofinansowań zostanie obliczony i odprowadzony podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wypłata dofinansowania nastąpi w Biurze Zawodów.
Warunkiem wypłaty dofinansowania jest podpisanie porozumienia z Organizatorami oraz wykonanie
pływadła zgodnie z przesłanym projektem i start tegoż pływadła wraz z załogą w PNBC 2022.

