
VIII Morskie Regaty 

Pracodawców

pod patronatem  

Konfederacji Lewiatan

25.05-01.06.2019

Chorwacja



KIM JESTEŚMY?

Skysail to firma stworzona w efekcie bogatych doświadczeń oraz

pasji sportów wodnych i płynącej z tego satysfakcji. Jesteśmy

kompleksowym organizatorem eventów sportowych, imprez

integracyjnych oraz wydarzeń specjalnych.

Celem naszego działania jest organizacja wszelkiego rodzaju

eventów od A do Zet. Nasze profesjonalne działanie budzi uznanie

zleceniodawców oraz satysfakcję uczestników imprez. Na każdym

etapie współpracy zespół wykwalifikowanych specjalistów

ds. komunikacji, instruktorów, trenerów i animatorów gwarantuje

profesjonalną i pełną obsługę każdego klienta.



Regaty na trasie Simuni – Silba – Zadar - Sukosan

Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt zaprezentować ofertę 

VIII Morskich Regat Pracodawców pod patronatem 

KONFEDERACJI LEWIATAN.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie głównego organizatora

proponujemy kolejną edycję regat 7-dniową

(sobota – sobota). Z możliwością późniejszego dołączenia do

regat.

Sobota – Wtorek – treningi

Środa – Piątek – oficjalne starty

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI OFERTY



Regaty na trasie Simuni – Silba – Zadar - Sukosan

Program regat:

25.05. – 28.05.2019 – dni treningowo – turystyczne dla załóg – odbiór jachtów w Marinie SUKOSAN

(w ciągu tych dni opłaty portowe, wyżywienie załogi pokrywają samodzielnie)

28.05.2019 – wtorek – wszystkie załogi spotykają się wieczorem w Marinie ACI SIMUNI na wyspie Pag

18:00 – spotkanie integracyjne wraz z prezentacją załóg i omówieniem regat

29.05.2019 – środa – start regat biegi regatowe krótko i długodystansowe łączna trasa: Simuni – Silba

30.05.2019 – czwartek – biegi regatowe krótko i długodystansowe łączna trasa: Silba – Zadar

31.05.2019 – piątek – biegi regatowe krótko łączna trasa: Zadar – Sukosan

16:00 – 18:00 – tankowanie jachtów oraz check out

18:00 – Uroczysta kolacja wraz z muzyką na żywo i oficjalnym zakończeniem regat

01.06.2019 09:00 - Wyokrętowanie

ZAPRASZAMY



Proponowana trasa



Jachty: Bavaria 40 cruiser

W trakcie regat pływać będziemy na nowoczesnych i komfortowych

jachtach typu Bavaria 40 Cruiser. Wszystkie jachty są tego samego

typu. Jednostka ta łączy w sobie komfortowe warunki bytowe, jak

również dobre właściwości nautyczne.



Opcje dodatkowe:

Usługi intendenta / zaprowiantowanie jachtów:

Jachty zostaną zaprowiantowane w produkty potrzebne do przygotowania

posiłków na jachcie, zgodnie z wytycznymi i wskazówkami załóg. W każdym

porcie zapasy będą uzupełniane o świeże produkty przez intendenta regat.

Obsługa stewarda / stewardessy

Steward bądź stewardessa, będzie żeglować z państwem na pokładzie.

Zajmie się aprowizacją jachtu oraz przygotowaniem posiłków dla załogi

w trakcie trwania zawodów. Będzie również pełnić funkcje łącznika

z intendentem regat.

Obsługa skippera

Doświadczony sternik, poprowadzi bezpiecznie jacht, ucząc załogę

żeglarskiego rzemiosła i taktyk regatowych. Nasi sternicy posiadają

wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu rejsów morskich.



BRANDING
1. Banderki – każda z załóg otrzymuje banderę VII Morskich Regat

Konfederacji Lewiatan oraz banderę z logiem własnej firmy.

2. Koszulki dla wszystkich uczestników:

logo Firmy oraz logo regat

3. Ścianka sponsorska express 230x230 – wykorzystywania w

trakcie wszystkich zdarzeń na lądzie, takich jak: prezentacje

załóg, wręczenie nagród. Na ściance logotypy wszystkich firm

biorących udział w regatach oraz logo VII Morskich Regat

Konfederacji Lewiatan

4. 2x RollUp – Logotyp regat oraz wszystkich załóg biorących

udział w ragatach.



BRANDING

5. Dyplomy oraz puchary dla załóg.

6. Możliwość prezentacji swojej firmy podczas wieczorów integracyjnych

z wykorzystaniem technik multimedialnych.

7. Zdjęcia i filmiki realizowane w trakcie regat ze statków obsługi regat

8. Opcja dodatkowa: zrealizowanie filmu z relacją z regat

z wykorzystaniem kamer oraz Hexacopteru do ujęć z powietrza.



KALKULACJA

PODSTAWOWA (podane ceny są cenami netto) - przy potwierdzeniu imprezy do 30 listopada 2018 

Pełna Organizacja regat wraz z rejsem oraz (opłatami portowymi w terminie od środy do soboty)

2370 Euro / załoga

Załogi dokonujące wpłat w terminie zaliczka 30% do dnia 10 grudnia 2018 oraz pozostała wpłata do 

dnia 10 kwietnia 2019 otrzymują 10% zniżki w opłacie za organizacje regat.

Koszty dodatkowe:

+ KOSZT SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH 100 Euro / osoba 

• Spotkanie integracyjne na rozpoczęcie regat (w cenie przekąski + 1l wina / osobę)

• Koszt 1 kolacji wraz z winem i muzyką na żywo, (na zakończenie regat)

OPCJE DODATKOWE

•Skipper dla załóg, które nie posiadają swojego sternika 700 Euro / załoga

•Zaprowiantowanie jachtu na potrzeby pełnego wyżywienia 400 Euro / osoba

•Usługa Hostessy /stewardessy 500 Euro / załoga

•Reportaż filmowy z relacją z regat i promocją załóg uczestniczących w regatach 2 000 Euro / wszystkie 

załogi za całe regaty



KALKULACJA
Cena podstawowa zawiera:

•Czarter jachtów +  min.1 jacht do zabezpieczenia imprezy (jacht komisji sędziowskiej na regatach)

•organizacja trasy rejsu, postoju w portach w trakcie regat, cena nie obejmuje paliwa do jachtów

• nadzór komisji sędziowskiej

•2 spotkania integracyjne (1 spotkanie przy przekąskach i winie oraz 1 kolacja na zakończenie regat)

•puchary dla zwycięskich załóg oraz medale i dyplomy dla wszystkich uczestników

•koszulkę imprezy wraz z logiem imprezy oraz logiem firmy

•Podstawowy pakiet brandingu firm biorących udział w imprezie

•ubezpieczenie KL+ NW uczestników za granicą

• szkolenie regatowe oraz z podstaw obsługi spinakera dla chętnych załóg

Opcjonalnie:

•pełne wyżywienie uczestników (dla załóg, które wykupią ten wariant)

•usługi wykwalifikowanych sterników  i instruktorów żeglarstwa (dla załóg, które nie posiadają swoich 

skipperów)

•usługi hostess/Stewartów (przygotowanie posiłków, sprzątanie) (dla załóg, które wykupią ten 

wariant)



Dziękujemy bardzo za zapoznanie się 

z ofertą i zapraszamy do kontaktu:

Skysail

tel. +48 608 403 735

E-mail. biuro@skysail.pl


