
 

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ 
REGATY ŻEGLARSKIE 

CZAS TRWANIA: 4-6 h 

LOKALIZACJA: MAZURY, TRÓJMIASTO,  
     BARCELONA, GWADELUPA 

GRUPA: od 20 do 200 osób



 

REGATY ŻEGLARSKIE 

Propozycja dla firm, których celem jest integracja pracowników  
w duchu fair play z elementami zdrowej rywalizacji. Żeglowanie  
na jachcie angażuje wszystkich uczestników wydarzenia. 
Doświadczenie żeglarskie nie jest wymagane. Profesjonalny sternik 
rozdziela zadania, edukuje i podpowiada załodze podczas wyścigów. 
Wydarzenie kończymy podsumowaniem i rozdaniem nagród. 

Lokalizacja: 
- Mazury, Trójmiasto, Barcelona, Gwadelupa 
 
Czas trwania: 
-  4 - 6 h w zależności od liczebności grupy 

Elementy programu: 
- wynajem i dostarczenie sprzętu do wybranej Mariny: żaglówki tej samej 
klasy (kabinowe Antila, Jeanneau lub otwartopokładowe Sigma, Omega) 
- szkolenie z podstaw żeglarstwa, zasad bezpieczeństwa i odprawa regatowa 
- instruktorzy i sternicy na jachtach, organizacja wyścigów, trasa, boje 
- koordynacja eventu (zapisy, podział na załogi) 
- zabezpieczenie WOPR, komisja sędziowska, fotorelacja 
- motorówka VIP dla osób nieżeglujących 
- wydzielenie akwenu na regaty oraz plaży 
- namiot operacyjny z muzyką i napojami na plaży 
- posiłek w przerwie regat 
- rozdanie nagród, podsumowanie, zakończenie 
- branding eventu (odzież, naklejki na jachty, flagi itp.)



 

REGATY ŻEGLARSKIE 

Organizujemy regaty flotowe, match racing i wyścigi etapowe 
długodystansowe. Każde wydarzenie rozpoczynamy ciekawym 
szkoleniem żeglarskim w teorii a następnie w praktyce. Każdy  
z uczestników jest zaangażowany w prowadzenie jachtu i ma  
wpływ na przebieg wyścigów. Dysponujemy flotą jednakowych 
jachtów zarówno na Mazurach jak i nad morzem. 

PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ 

09:15 - 10:00 Szkolenie żeglarskie teoretyczne (sala konferencyjna, kawa) 
10:00 - 10:15 Podział na załogi, zapoznanie ze sternikami 
10:15 - 11:00 Przygotowanie do wyjścia na wodę 
11:00 - 12:00 Szkolenie żeglarskie praktyczne z teorią regatową 
12:00     Start pierwszego wyścigu (w pierwszym bloku 2-4 biegi) 
~ 14:30   Zakończenie regat*, lub przerwa na lunch 
14:30 - 15:30 Lunch w formie bufetu w Marinie 
16:00 - 17:30 Kontynuacja wyścigów (2 biegi) 
17:45      Powrót do portu 
18:00 - 18:30 Zakończenie regat, podsumowanie wręczenie medali i   
     pucharów**  
19:30 - 22:30 Opcja: Rejs z kolacją i zakończeniem eventu na statku  

* dwie wersje do decyzji klienta, regaty do 4h i regaty do 8 h 
** zakończenie możemy również zorganizować podczas uroczystej kolacji 

  



 

WIECZOREM 

REJS I BANKIET NA STATKU 

•  Muzyka na żywo 

•  Okazja do wystąpień, podsumowań, wykładu 

•  Rejsy o zachodzie słońca 

•  Duże statki motorowe lub żaglowe 

•  Żaglowiec „Chopin” (Mikołajki), STS Kapitan Borchardt, 

STS Pogoria i inne 

•  Kolacja w stylu kapitańskim na statku (bufet) 

• Pokaz barmański 

• Podsumowanie regat, wręczenie nagród zwycięzcom 

• Wyświetlenie fotorelacji z zawodów 

• Nagroda pocieszenia - beczka rumu dla 

„najsympatyczniejszej załogi” 

•  Dyskoteka i open bar w Gospodzie „pod Czarnym 

Łabędziem” w Rydzewie lub w Restauracji „Meridian”  
 na molo w Sopocie 



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

tel. +48 606 610 529 
jurek@centrumnautica.pl 
www.centrumnautica.pl 

Rydzewo, ul. Mazurska 98, 11-513 Miłki 
Baza: Gospoda & Marina „pod Czarnym Łabędziem” 

Jurek Mieńkowski
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