Członkostwo 2021
oferta obowiązuje od dnia 1 maja 2021 do odwołania

WYSOKOŚĆ
BONIFIKATY / CENA
USŁUGI DLA
KLUBOWICZA

CZŁONKOSTWO STANDARD
Pakiet klubowicza (w ramach opłaty członkowskiej):
·

klubowa odzież żeglarska z sygnetem klubu – kurtka, koszula, koszulka polo;

·

klubowy pin do klapy marynarki;

·

imienna karta klubowa;

·

butelka wyselekcjonowanego alkoholu Moet Hennessy – sygnowana YCS;

·

wejście na molo w Sopocie na podstawie karty klubowej;

·

okolicznościowe spotkania klubowe;

·

trzy jednodniowe czartery klubowego jachtu s/y Biotaniqe; *

·

pięć jednodniowych czarterów jachtu sportowego Delphia24 One Design; *

·

cykl klubowych regat / imprez rozgrywanych na flocie jachtów Delphia 24 OneDesign.

Czarter klubowego jachtu crusingowego s/y Biotaniqe. *
Czarter klubowej łodzi motorowej Axopar 28 Cabin - „Inventi”
Czarter jachtu sportowego Delphia24 One Design. *

Estymowana wartość
pakietu klubowicza:
8700 zł

300 zł dzień / 500 zł
doba
600 zł ½ dnia / 900 zł
dzień
200 zł dzień

Produkty marki Musto i Helly Hansen - partnerów technicznych YCS.

30%

Czartery jachtu crusingowego s/y Lerolu. *

20%

Oferty specjalne na udział w rejsach i regatach w kraju i zagranicą.

10%

Kursy żeglarskie - PZŻ oraz RYA.

10%

Obsługa / opieka nad jachtami członków – rezydentów Mariny Sopot

10%

Opłata wpisowa: 1000 zł
Roczna składka: 4000 zł lub miesięczna składka 365 zł

* w zależności od dostępności i kalendarza rezerwacji
Yacht Club Sopot Sp. z o.o.
Armii Krajowej 116/15, 81-824 Sopot
KRS 0000670355, NIP 585 147 76 73
REGON 366862360

Kontakt:
Rafał Sawicki +48 602 470 395
ycs@yachtclubsopot.com
www.yachtclubsopot.com

Członkostwo 2021
oferta obowiązuje od dnia 1 maja 2021 do odwołania

WYSOKOŚĆ
BONIFIKATY / CENA
USŁUGI DLA
KLUBOWICZA

CZŁONKOSTWO ZDALNE
Pakiet klubowicza (w ramach opłaty członkowskiej):
·

klubowa odzież żeglarska z sygnetem klubu – kurtka, koszula, koszulka polo;

·

klubowy pin do klapy marynarki;

·

imienna karta klubowa;

·

butelka wyselekcjonowanego alkoholu Moet Hennessy – sygnowana YCS;

·
·

wejście na molo w Sopocie na podstawie karty klubowej;
okolicznościowe spotkania klubowe;

·

trzy jednodniowe czartery jachtu Delphia24 OneDesign na życzenie; *

·

cykl klubowych regat / imprez rozgrywanych na flocie jachtów Delphia 24 OneDesign.

Czartery klubowego jachtu crusingowego s/y Biotaniqe. *
Czarter klubowej łodzi motorowej Axopar 28 Cabin - „Inventi”
Czarter jachtu sportowego Delphia24 One Design. *

Estymowana wartość
pakietu klubowicza:
4500 zł

300 zł dzień / 500 zł
doba
600 zł ½ dnia / 900 zł
dzień
200 zł dzień

Produkty marki Musto i Helly Hansen - partnerów technicznych YCS.

20%

Czartery jachtu crusingowego s/y Lerolu. *

15%

Oferty specjalne na udział w rejsach i regatach w kraju i zagranicą.

10%

Kursy żeglarskie - PZŻ oraz RYA.

5%

Obsługa / opieka nad jachtami członków – rezydentów Mariny Sopot.

5%

Opłata wpisowa: 1000 zł
Roczna składka: 2500 zł lub miesięczna składka 240 zł

* w zależności od dostępności i kalendarz rezerwacji
Yacht Club Sopot Sp. z o.o.
Armii Krajowej 116/15, 81-824 Sopot
KRS 0000670355, NIP 585 147 76 73
REGON 366862360

Kontakt:
Rafał Sawicki +48 602 470 395
ycs@yachtclubsopot.com
www.yachtclubsopot.com

