
Rejs Adwokacki odbędzie się w dniach  2-5 czerwca 2022r 

Koszt uczestnictwa  

adwokat – 450 zł,  

aplikant adwokacki 300 zł.   

wpisowe płatne na rachunek bankowy, adwokata Andrzeja Kozielskiego, nr. konta 

77 1240 1604 1111 0000 1378 6643  z dopiskiem „Rejs Adwokacki 2022”  w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2022r, dowód wpłaty  wraz ze 

zgłoszeniem, które należy pobrać ze strony ORA Olsztyn, najlepiej mailowo 

przesłać  na adres  ora.olsztyn@adwokatura.pl, lub pocztą na adres ORA w 

Olsztynie ul. B. Linki ¾, 10-534 Olsztyn z podaniem dokładnych danych, adresu 

zamieszkania i PESEL oraz danych sternika jachtu, na którym będzie uczestnik 

pływał. 

(niezbędne dane do ubezpieczenia, osoby, które nie podadzą danych, nie będą 

korzystały z ubezpieczenia). 

W przypadku rezygnacji z udziału w Rejsie po dniu 15 maja 2022r roku wpisowe 

nie będzie zwracane. 

W ramach dokonanej wpłaty organizatorzy zapewniają całodzienne wyżywienie,  

udział w imprezach towarzyskich, Balu Komandorskiego, ubezpieczenie NW, 

ochronę uczestników regat, puchary i nagrody za udział w regatach, rozgrywkach 

sportowych, opłaty za cumowanie, korzystanie z urządzeń portowych oraz 

koszulki  i pamiątki z rejsu.  

Załogi dokonują rezerwacji jachtów we własnym zakresie tak, jak było to 

praktykowane dotychczas. Wszelkie rozliczenia, kaucje, płatne bezpośrednio do 

rąk wynajmującego lub na wskazane przez niego konto. Prosimy o dokonywanie 

rezerwacji w wybranych przez Państwa przystaniach jachtowych, w związku z 

faktem, iż nie ma możliwości ubezpieczenia od OC sterników , wskazanym by było 

wynajmowanie łodzi, które posiadają ubezpieczenie OC. Organizatorzy mają 

gorącą prośbę do uczestników rejsu, aby wynajęte jachty były zwracane 

właścicielom w nienagannym stanie. Niestety dotychczas w wielu przypadkach 

były zastrzeżenia co do stanu zwracanych jachtów.  
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W Iławie funkcjonuje dużo wypożyczalni, które mogą wynająć jachty za 

pośrednictwem internetu. 

W przypadku problemów z wynajęciem jachtów proszę o kontaktowanie się z  

adw. Markiem Skrzeczkowskim (tel.509 -317- 990 ) , Andrzejem Szydzikiem ( tel. 

502-090-893), adw. Wojciechem Kozielskim ( tel. 667-935-300), adw. Maciejem 

Skrzeczkowskim ( tel. 609-843-248) oraz adw. Andrzejem Kozielskim ( tel. 603-

773-222). 

Każdy z uczestników rejsu powinien posiadać indywidualny sprzęt ratunkowy 

(kamizelkę lub pas ratunkowy), z ważnym atestem upoważnionego podmiotu, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 roku 

w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej 

oraz upoważnienia podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych 

statków (Dz.U. z 2010 roku Nr 216 poz.1423 ). 

Za bezpieczeństwo załogantów na wodzie odpowiada sternik łodzi,  który 

powinien dostosować się do  obowiązujących przepisów bezpieczeństwa na 

wodzie  oraz regulaminu Rejsu i Organizatora Regat. 

Rejs i organizowane w jego ramach regaty oraz imprezy sportowe  poprowadzi 

Dyrektor Rejsu  Andrzej Szydzik.          


