Skepparförsäkran

Gullviverallyt 2018

Obligatorisk för samtliga deltagande båtar
Denna Skepparförsäkran ska komma tävlingsledningen tillhanda före Gullviverallyt. I första hand direkt i
webbformuläret, i andra hand via denna blankett som skannas in och skickas påskriven via mejl till
stina@gullviverallyt.se senast 7 maj.
Skepparförsäkran har flera syften. Dels utgör den ett säkerhetsinstrument för tävlingsledningen om något oförutsett
skulle inträffa, dels ger den arrangörerna en god information om deltagarantal, antal barn, ålder och liknande som
kan bilda underlag för förbättringar eller justeringar i upplägget. Information som lämnas via denna blankett raderas
efter genomförd kappsegling.
Vi har även lagt in möjligheten att via denna blankett låta barnen finnas med på barnens deltagarlista som har till
syfte att underlätta för barnen att hitta nya kompisar under kappseglingen. Dock måste vi då senast 5 maj ha in
denna blankett för att lova att de kommer med på den.
SKEPPARE: ..........................................................................

Klubb: ……………………………………………

E-POST: ..................................................………………………………… MOBIL NR: ………………………………….............
BÅTNAMN:......................................... BÅTTYP: …......................................... SEGELNR:.............................
Närmast anhörig, namn och telefon:...............................................................................................................
Antal vuxna ombord: ............. Barn 0-6 år: .......... 7-11 år: …....... 12-15 år: …....... Tot: .............
Vill ni att barnen finns med på barnens deltagarlista så skriv barnens namn plus ålder på rad nedan t.ex (Kalle 3,
Lotta 9, Marcus 14)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Seglat Gullviverallyt förut ? Ja:

Nej:

Ombord på min båt finns sjukvårdskunnig personal: Ja:

Nej:

Deltar ni i specialklassen om bästa båt med familjebesättning? Ja:
Nej:
Som familjebesättning i denna klass krävs att det är 1-2 vuxna ombord och minst 1 barn ombord. Alla barn ombord
måste vara födda 2003 eller senare.
Övrig information som Du vill ge tävlingsledningen:

Härmed försäkrar jag som skeppare att besättning, båt och utrustning är väl lämpad för denna typ av segling och att
den nödvändiga säkerhetsutrustningen som finns ombord kan hanteras av besättningen. Det är mitt eget beslut som
skeppare att delta i en kappsegling eller att fortsätta kappseglingen. Jag har också tagit del av seglingsföreskrifterna
och intygar att angivet SRS-tal stämmer överens med specifikationen för min båttyp.
Datum

Underskrift av ansvarig skeppare:

........................................

...........................................................................................
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