REGATY FIRMOWE
PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE IMPREZ
Duża ilość sprzętu oraz własna baza logistyczna, składająca się nie tylko z
przystani, ale również bazy hotelowo gastronomicznej pozwala nam na
zorganizowanie szerokiego wachlarza imprez. Od kilkugodzinnych regat, po
kilkudniową imprezę – jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych, sprawdzonych już scenariuszy,
które – mamy nadzieję – pozwolą Państwu zorientować się lepiej w naszej
ofercie i wybrać wariant imprezy, który najlepiej zaspokoi wasze potrzeby.

Regaty jednodniowe
Duża ilość sprzętu oraz własna baza logistyczna, składająca się nie tylko z
przystani, ale również bazy hotelowo gastronomicznej pozwala nam na
zorganizowanie szerokiego wachlarza imprez. Od kilkugodzinnych regat, po
kilkudniową imprezę – jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych, sprawdzonych już scenariuszy,
które – mamy nadzieję – pozwolą Państwu zorientować się lepiej w naszej
ofercie i wybrać wariant imprezy, który najlepiej zaspokoi wasze potrzeby.
Program:
08.30 – 09.00
09.00 – 10. 00
10.00 – 11.00
11.00 – 15.00
16.00

przyjazd uczestników;
przyjmowanie
zgłoszeń,
sprawdzanie
dokumentów,
losowanie łodzi;
odprawa sterników, instrukcja żeglugi
regaty
oficjalne zakończenie regat, ogłoszenie wyników, posiłek i
impreza zakończeniowa (zespół szantowy, DJ, menu – do
uzgodnienia).

Regaty dwudniowe i trzydniowe
Nie dla wszystkich jeden dzień rywalizacji to dosyć, zwłaszcza jeśli regaty mają
mieć bardziej sportowy, a mniej rekreacyjny charakter. Dla takich grup
przygotowaliśmy ofertę kilkudniowej imprezy, w której udział wziąć może
nawet kilkaset osób.

Dzień Pierwszy:
08.30 – 09.00
przyjazd uczestników;
09.00 – 10. 00
przyjmowanie
zgłoszeń,
sprawdzanie
losowanie łodzi;
10.00 – 11.00
odprawa sterników, instrukcja żeglugi
11.00 – 15.00
regaty;
15.30 – 17.00
posiłek;
20.00
wieczór szantowy.
Dzień drugi:
08.30 – 09.30
09.30 – 10. 00
10.00 – 13.00
13.30 – 15.00
15.00

dokumentów,

śniadanie;
odprawa sterników;
regaty;
obiad;
oficjalne zakończenie regat i ogłoszenie wyników.

W przypadku imprezy trzydniowej (lub nawet czterodniowej) drugi dzień regat,
podobnie jak pierwszy, kończy się zabawą wieczorną.

Regaty weekendowe
Bardzo popularną formułą zawodów są regaty weekendowe. Ten wariant pozwala
potraktować regaty jako trzydniowy wypad z przyjaciółmi i na dobre oderwać od
codziennego rytmu.
Dzień pierwszy:
17.00 – 20.00
przyjazd i zakwaterowanie uczestników;
20.00 – 22.00
wspólna kolacja.
Dzień drugi:
08.o0 – 10.00
08.30 – 10. 00
10.00 – 11.00
11.00 – 15.00
15.00 – 17.00
20.oo

śniadanie;
przyjmowanie
zgłoszeń,
sprawdzanie
losowanie łodzi;
odprawa sterników, instrukcja żeglugi
regaty
obiad
wieczór szantowy lub impreza w plenerze

Dzień trzeci:
08.30 – 09.30
09.30 – 10. 00
10.00 – 13.00
13.30 – 15.00
15.00

śniadanie;
odprawa sterników;
regaty;
obiad;
oficjalne zakończenie regat i ogłoszenie wyników.

dokumentów,

