
 

Informacje organizacyjne Ustka Charlotta Sailing Days 2020 – niebędące częścią 

Zawiadomienia o Regatach  

COVID-19 

Ze względu na panującą pandemię, organizatorzy uprzejmie proszą wszystkich 

uczestników regat o przestrzeganie obowiązujących zaleceń związanych z 

wirusem Covid-19 w Polsce.  

W związku z obostrzeniami: 

• Praca biura regat będzie ograniczona do minimum 

• Zgłoszenia do regat odbywają się tylko drogą elektroniczną przez 

stronę regat ucsdays.com (dla klasy Laser przez system upwind24.pl) 

• W biurze regat zawodnicy mają obowiązek tylko pokazać 

ubezpieczenie i opłacić wpisowe  

• Wpisowe można także opłacić przelewem na konto:  

91160014621839503970000001 BGŻ BNP PARIBAS. W tytule przelewu 

prosimy podać klasę oraz numer na żaglu. 

• W trakcie odpraw i wydarzeń towarzyszących prosimy o zachowanie 

dystansu 

Aktualne informacje i zalecenia dostępne są na stronie: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia 

 

1. DOJAZD DO USTKI  
 

Do Ustki najlepiej dojechać kierując się na Słupsk.  

Adres do wpisania w nawigację: 

ul. Westerplatte 19, 76-270 Ustka 
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2. JAK JUŻ DOTRZESZ DO PORTU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne informacje: 

1. Ruch samochodów w porcie został ograniczony do minimum. Prosimy nie wjeżdżać 

do portu bez wyraźniej potrzeby.  

2. Miejsce dla katamaranów i klasy Open Skiff zostało wyznaczone na plaży 

wschodniej. Uprasza się załogi o przepływanie po rozładowaniu sprzętu na plażę. 
 

 

 

 

Wjedź do portu przez bramę. Jeśli brama się nie 

otworzy zadzwoń na numer telefonu widoczny na 

znaku i podaj hasło ‘regaty’. 

Rozpakuj swoją łódź w miejscu do tego 

wyznaczonym – Boat Drop Zone 

Dokonaj finalnej rejestracji w Biurze Regat. 

Opłać wpisowe, odbierz pakiet startowy, załóż 

opaskę uczestnika regat. 

Samochód i przyczepę zostaw na parkingu w 

miejscu wyznaczonym przez organizatorów.  

Pozostaw swoją łódkę na miejscu wyznaczonym. 



 

 

3. MAPKA POGLĄDOWA  

 

4. KAMPERY I NAMIOTY  
 

Organizatorzy przygotowali specjalne miejsce na kampery dla zawodników w porcie 

(patrz mapka, pozycja 2). Toalety i prysznice dla osób nocujących w kamperach będą 

dostępne także w porcie. 

 

Cena campingu: 

Kamper 50 PLN/doba – płatność w biurze Zarządu Morskiego Portu w Ustce 

 

Ze względów niezależnych od organizatorów miejsce dla namiotów nie będzie 

dostępne na terenie portu. Sugerowane pola namiotowe:  

 
Kemping Morski http://morski101.pl/ 
Zacisze Ustka http://zaciszeustka.pl/ 

 

5. KŁADKA 
 

Wschodnia i zachodnia strona portu połączone są obrotową kładką.  

W terminie od 16 czerwca do 31 sierpnia kładka dla ruchu pieszego otwierana jest o 

każdej pełnej godzinie od godziny 07:00 do 24:00 na 20 minut. 
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6. BEZPIECZEŃSTWO  

 
Latem w usteckim porcie panuje duży ruch jednostek wycieczkowych. Ze względów 

bezpieczeństwa prosimy zawodników o zachowanie szczególnej ostrożności przy 

wchodzeniu i wychodzeniu z Portu.  

 

Bardzo prosimy o: 

• Wychodzenie z portu, kiedy kładka jest otwarta dla ruchu pieszego  

• Wchodzenie do portu, kiedy kładka jest otwarta dla ruchu pieszego (w miarę 

możliwości) 

• Nieprzekraczanie toru wodnego blisko główek portu (jednostki wychodzące z 

portu mogą Was nie widzieć) 

• Zachowanie bezpiecznej odległości od jednostek turystycznych i kutrów 

rybackich  

• Nieprzepływanie przed dziobami jednostek turystycznych i kutrów rybackich  

 

7. KONTAKT 

 
Optimist, Laser, Europa, Open Skiff - Paweł Wiercioch  

E-mail: pawel.wiercioch@ucsdays.com  

Telefon: 575 997 321  

 

420, 470 ,505, FD - Przemek Zagórski  

E-mail: przemek.zagorski@ucsdays.com  

Telefon: 691 808 668  

 

Hobie Cat 16 i 14 - Damian Wiercioch  

E-mail: damian.wiercioch@ucsdays.com  

Telefon: 601 060 434 

 
Media & PR – Aleksandra Kiljan 

E-mail: aleksandra.kiljan@ucsdays.com  

Telefon: 798 801 866 

 

Dodatkowo: 

Kapitanat Portu w Ustce 
Telefon: 59 814 4430 

VHF Ch 12 
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