IV Międzyuczelniany
Wyścig Smoczych Łodzi

Wielkie Regaty Ósemek
na Wiśle

Stan przygotowań na dzień bieżący
• ustalenia organizacyjne z Uniwersytetem Rolniczym –
organizatorem Festiwalu Nauki
• termin 15.05.2013 – impreza 1-dniowa
• oficjalne dni treningowe dla smoczych łodzi – 11-12.05.2013
• stworzono regulamin Regat
• wyceniono koszty organizacji Regat
• aplikacja o wsparcie finansowe do Urzędu Marszałkowskiego
• aplikacja o wsparcie finansowe do Urzędu Miasta Krakowa

Preliminarz kosztów
Wycenione na obecnym etapie

Uzależnione od liczby uczestników

Wypożyczenie 1 smoczej
łodzi+sternicy i transfer z W-wy
/ Motorówka+jazda z
arbitrem+paliwo / Biuro
zawodów, sędziowie /
Przygotowanie szlaku wodnego i
przystani, prace porządkowe /
Służba medyczna
Spiker, nagłośnienie i DJ /
Wynajem pomostu i motorówki
/ WOPR / Obsługa księgowa i
administracyjna

Medale dla każdego uczestnika /
Catering + woda mineralna /
Wynajem leżaków / Wynajem
toi-toi i namiotów

Preliminarz kosztów
Po stronie Festiwalu Nauki

Plakaty i plakatowanie, obsługa
foto i video, obsługa graficzna
t-shirty (po stronie Uczelni)

Dodatkowo w ramach przygotowań do
zawodów (smocze łodzie)

• zapewnić sternika
• udostępnić przez UJ i UR
smocze łodzie innym
uczestniczącym uczelniom na
treningi

Co nas czeka w 2013 roku
• Impreza będzie jednodniowa, co wpłynie na zmniejszenie kosztów
• Przyjmuje się, że wystartuje minimum 10 załóg smoczych łodzi i 5
ósemek
• Uczelnie będą obciążone kosztami udziału w imprezie w wysokości
1000 zł za każdą zgłoszoną załogę smoczej łodzi i 500 zł za każdą
zgłoszoną osadę wioślarską
• Załogi smoczych łodzi będą miały udostępnione przystań i łodzie
(wraz ze sternikiem) na treningi na 2 dni oficjalnego treningu w
weekend
• Zakładane wsparcie finansowe ze strony Urzędu
Marszałkowskiego i Urzędu Miasta oraz wpłaty Uczelni za udział
swoich studentów w Regatach mogą zbilansować koszty
organizacyjne z wpływami
• Jedynym newralgicznym punktem (bez pokrycia finansowego)
mogą być nagrody rzeczowe dla zwycięskich ekip

Najważniejsze punkty
regulaminu Regat
• Program regat:
wyścigi smoczych łodzi (ew. w podziale na K i M), biegi 8+ K,
biegi 8+ M
• System regat:
zależeć będzie od ilości zgłoszeń.
• Zgłoszenia:
należy przesłać do dnia 28.02.2013 na adres: biuro@azs-awf.pl
• Zasady finansowania:
opłata za udział w regatach: załoga smoczej łodzi – 1000 zł.,
osada 8+ - 500 zł.
• Nagrody:
za I miejsce w klasyfikacji smoczych łodzi (ew. K i M), 8+ M i 8+ K.

Dziękuję za uwagę
i
do zobaczenia na Regatach

