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Zapraszamy Państwa do świata jachtingu nad najdłuższe jezioro w Polsce, Jeziorak.

Będziecie spać w nowoczesnym hotelu Port 110 z widokiem na jezioro. 

Weźmiecie udział w prawdziwych regatach pod okiem utytułowanych żeglarzy, Mistrzów Polski i Europy.

Dzięki zapewnionej przez Nas oprawie wizualnej przez cały event towarzyszyć Wam będzie atmosfera żeglarskiego święta.

Wieczorem zapraszamy na muzyczną imprezę tematyczną do autorskiego Yacht Clubu zgodnego z wizerunkiem Waszej firmy.

UWAGA! Wszystkie zdjęcia zawarte w prezentacji pochodzą z naszych realizacji.



Sailing Event to firma specjalizująca się w kompleksowej organizacji eventów integracyjnych z główną atrakcją w postaci 
regat żeglarskich. Zakres naszych usług obejmuje: przygotowanie bazy noclegowej wraz z wyżywieniem, atrakcje 
wieczorne, oprawę wizualną, organizacje regat i szkoleń żeglarskich.

Nasze flagowe realizacje oparte na kompleksowej obsłudze to: Mistrzostwa Polski Towarzystw Ubezpieczeniowych 
(link), Adwokackie Mistrzostwa Polski (link), Regaty Aliplast (link), Regaty Aluprof. 

Z powodzenie organizujemy regaty jako podwykonawcy.

Naszą misją jest dzielenie się radością żeglowania. 

Zobacz nas w akcji!

https://www.youtube.com/watch?v=y0sXgtCkMX4&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/AdwokackieMistrzostwaPolski/
https://www.facebook.com/464412400243847/photos/pcb.1301108009907611/1301107303241015/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=YS57-VCPzCI&feature=youtu.be


SAILING EVENT TEAM

Zwycięzca Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej

Sopot 2016

NASZA PRACA NASZA PASJA



IŁAWA NAD JEZIORAKIEM

Jeziorak to najdłuższe w jezioro w Polsce, które zachowało 
wciąż swój dziewiczy krajobraz, jednocześnie oferując 
nowoczesne porty i ekomariny. Dzięki Pendolino
komfortowo dotrzecie do nas w zaledwie
1,5 godziny z Warszawy.



Nasze jachty to specjalnie wyselekcjonowane modele, które łączą bezpieczeństwo, komfort żeglugi oraz doskonałe właściwości nautyczne. Na każdy jacht okrętujemy 

po 5 osób nad którymi czuwa doświadczony sternik. Jachty wyposażone są w koła ratunkowe oraz kamizelki ratunkowe. Zapraszamy na pokład jachtów: Antila 26 CC, 

24, Twister 800, Phobos 25, Philla 880 i iinne. 

NASZA FLOTA



GDZIE BĘDZIECIE

SPAĆ?



Hotel oferuje 16 pokoi Standard, 7 Premium oraz 4 apartamenty które 

pomieszczą maksymalnie 75 osób. Wystrój hotelu jest zgodny z 

lokalizacją i przypomina wnętrze jachtu z dużą ilością drewna oraz 

elementów żeglarskich. Obiekt posiada salę konferencyjną w stylu 

marynistycznym oraz dobrze skomunikowaną restaurację z własną 

przystanią żeglarską z której zabierzemy Was w rejs. 

01HOTEL PORT 110***



DZIEŃ POD ŻAGLAMI
rozpoczniemy od…



01AKADEMIA ŻEGLARSTWA

Nasza multimedialna akademia teoretyczna z wykorzystaniem modelu jachtu i turbiny wiatrowej pozwoli Wam zrozumieć zasady oddziaływania wiatru na 

żagle. Dzięki praktycznemu szkoleniu na jachcie zdobędziecie podstawową wiedzę żeglarską, umiejętności współpracy w załodze i sterowania jachtem. Skipper

zadba o rotacje funkcji na jachcie tak, aby każdy miał szansę wygrać prawdziwy wyścig żeglarski. 

Czas trwania akademii: teoria 0,5 godziny, praktyka do 2 godzin.



02GRA WODNA

Po wypłynięciu na wodę od razu zapraszamy Was do gry wodnej, którą połączyliśmy z akademią żeglarstwa w myśl zasady „zabawa poprzez naukę”.  Gra wodna to 

integracyjna zabawa na wodzie polegająca na wyścigu jachtów i wykonywaniu zadań w punktach kontrolnych na lądzie. Zespoły posługując się mapą i kompasem 

docierają do malowniczych wysepek, polanek, portów w których czekają na nich zadania i wskazówki na dalszą drogę. Element rywalizacji daje uczestnikom dreszcz 

emocji i motywuje ich do pełnej współpracy w załodze. Pokonując kolejne etapy gry uczestnicy zdobędą podstawowe umiejętności żeglarskie. 

Czas trwania: ok 2,5 h. 



Po grze wodnej dobrze jest się posilić i zrobić przerwę po której czekają na 

Was regaty. Regaty to pełne emocji i zdrowej rywalizacji wyścigi blisko siebie 

żeglujących jachtów. Wymagają one zaangażowania od wszystkich członków 

załogi co pogłębia relacje w zespole. Nasz system szkolenia teoretycznego i 

praktycznego przed regatami pozwala każdemu bez względu na umiejętności 

być aktywnym członkiem załogi a nawet sterować jachtem i zwyciężyć w 

prawdziwym wyścigu żeglarskim.

Czas trwania: ok 2 h

03REGATY



01 Start- to mocny zastrzyk adrenaliny! Zgranie zespołu 

jeszcze nigdy nie było tak ważne! Zadaniem załogi będzie 

sprawne przerzucanie i trymowanie żagli, a także praca ciałem 

na strony jachty. Kluczową rolę odgrywa komunikacja między 

sternikiem oraz osobą podającą czas do startu. Zbyt szybki start 

to ryzyko falstartu. Start!

Żeglujące blisko siebie, mocno rozpędzone dwu- tonowe 

jednostki próbują znaleźć „czysty” wiatr i pożeglować jak 

najszybciej do znaku zwrotnego. 

JAK WYGLĄDA WYŚCIG 
W REGATACH?

01 Start
Przy asyście naszego sternika nawet laik poprowadzi jacht do startu!
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RADOŚĆ ŻEGLOWANIA 
NA WIATR

02 Pod wiatr

02 Pod wiatr- żegluga pod wiatr jest bardzo ekscytująca. 

Jacht się przechyla, załoga balastuje i mocno ciągnie liny. 

Wychylając się można dotknąć wody, ale bez obaw jacht się 

nie przewróci! Jachty żeglując blisko siebie często zmieniają 

się na prowadzeniu. 

Skuteczna komunikacja między sternikiem i załogą oraz 

sprawne trymowanie żagli determinuje zwycięstwo w 

wyścigu.  
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Z WIATREM BARDZO 
PRZYJEMNIE

03 
Z wiatrem

03 Z wiatrem- po okrążeniu górnego znaku czeka nas 

żegluga z wiatrem. To najszybszy kurs jakim jacht płynie i 

zarazem najbardziej przyjemny. Wiatr wypełnia żagle i 

„pcha” nas w kierunku mety. Trzeba mieć się na baczności, 

aby inny jacht nie zabrał nam wiatru. 

Efektywna żegluga to współpraca między departamentem 

dziobowym i trymerami żagla przedniego, którego trzeba 

wypychać specjalnym drzewcem- bosakiem. 
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WSPÓLNE EMOCJE 
BUDUJĄ RELACJE

04 Meta

04 Meta- Dopływamy do mety. Już nikt nas nie 

wyprzedzi i nasze zwycięstwo jest niezagrożone. Im bliżej 

mety, tym czuć coraz większą ekscytację. Osmagani 

wiatrem, skąpani w słońcu i przyjemnie zmęczeni 

wchodzimy na metę. 

Radość ze zwycięstwa jest ogromna. Tym większa, że 

dokonaliśmy tego dzięki efektywnej współpracy w załodze. 

Na mecie każdy jest zwycięzcą!

Zamiana ról na jachcie i ruszamy do kolejnego wyścigu!
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Zamiast regat możemy wypłynąć w rejs. Nasze Rejsy to spokojne 

wycieczki grupy jachtów wzdłuż porośniętych lasami brzegów Jezioraka. 

Kontakt z przyrodą niesie odprężenie i nierzadko sprzyja inspirującym 

rozmowom o firmie. Rejs jest okazją do nauki podstaw żeglowania. 

Może dla niektórych stanie się początkiem nowej pasji? 

04REJSY



YACHT    CLUB



01YACHT CLUB

Wieczorem zapraszamy Was do świata jachtingu na 

muzyczną imprezę w stylu Yacht Club. Dekoracja tematyczna 

zgodna z wizerunkiem Waszej firmy przeniesie Waszych 

klientów w ekskluzywny wymiar żeglarstwa. Główną atrakcją 

jest wyczekiwana przez wszystkich ceremonia zakończenia 

regat, pełna muzyki i emocji. 



02YACHT CLUB

Dopełnieniem atrakcji wieczornych będą integrujące 

żeglarskie zabawy, konkursy, quizy dla wszystkich załóg oraz 

projekcje krótkich filmów z najbardziej prestiżowych regat na 

świecie (m.in. najszybszych jachtów, żeglujących 80 km/h!). 

Poza świetną zabawą Yacht Club otworzy przed Wami 

niezwykle ciekawy świat żeglarstwa.



Dla podniesienia atrakcyjności regat proponujemy: 

- Miniregaty na torach wodnych (animacja wieczorna)

- Ściankę do zdjęć z logotypem regat

- Nagrody: statuetki, medale, dyplomy, pamiątki

- Oprawa outdorowa jak maszty flagowe, windery oraz flagi na 
jachtach z logotypem firmy lub regat

- Dokumentacja foto/video (najlepszy żeglarski fotograf w kraju 
Marek „Wilku” Wilczek)

01ATRAKCJE DODATKOWE



PRZYKŁADOWA AGENDA

10.00-10.30 AKADEMIA ŻEGLARSTWA- TEORIA
Przydział sterników do załóg

10.30-10.45 W PORCIE
Zasady bezpiecznego poruszania się na jachcie, szkolenie z podstawowej terminologii  żeglarskiej, podział ról na jachcie, nauka stawiania żagli i wypłynięcie 
na jezioro

10.45-12.45 GRA WODNA W POŁĄCZENIU Z PRAKTYCZNYM SZKOLENIEM ŻEGLARSKIM 
Podstawy żeglarstwa w praktyce:
• Podstawowe kursy (róża wiatrów)
• Zmiana kursów względem wiatru (zwroty przez sztag oraz przez rufę)
• Trym żagli (jak ustawić optymalnie żagle do wiatru)
• Aktywizacja wszystkich członków załogi (zmiana ról na jachcie, uczestniczy sterują jachtem)
• Etyka (pozdrowienia żeglarskie)

12.45-14.45 LUNCH W HOTELU

14.45-15.15 PODSTAWY ŻEGLARSTWA REGATOWEGO W PRAKTYCE- ćwiczenia:
• Start i strategia na starcie
• Okrążanie znaków
• Regatowy trym żagli (fok na motyla) 
• Trym jachtu (praca balastem i mieczem)

15.15-17.00 REGATY ŻEGLARSKIE
krótkie wyścigi na trasie up & down. 1 wyścig ok 20 min.

Od 20.00 IMPREZA TEMATYCZNA W STYLU YACHT CLUB



DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH KLIENTÓW



sailingevent.pl

Karol Górski +48 882 069 309
kontakt@sailingevent.pl

Mateusz Projs +48 791 501 127
m.projs@sailingevent.pl


