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WSTĘP

GSC Yachting to spotkania ludzi z żeglarską pasją, szkolenia, regaty,
żeglarska rekreacja i sport oraz motywacja zespołowa.
Od początku swojej działalności w 2015 roku firma GSC Yachting ugościła około 1 700 uczestników działań
żeglarskich. Grupa docelowa naszych aktywności jest różna w zależności od projektu – od małych i średnich
przedsiębiorstw oraz członków zarządów i menadżerów wyższego stopnia w przypadku działań biznesowych, poprzez
szeroką społeczność miłośników żeglarstwa i trójmiejskich turystów w trakcie sportowych rywalizacji, po media
branżowe, lifestylowe i motoryzacyjne.
Bazą żeglarskich projektów jest flota sześciu sportowych jachtów Delphia 24 OneDesign, stacjonujących na co dzień
w sopockiej marinie. W części aktywności wykorzystywane są także prestiżowe jachty cruisingowe, tj. Sta.Maria,
Beneteau 46, Delphia 47 i in. Spotkania natomiast odbywają się w wyjątkowych sopockich obiektach i restauracjach.
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Kliniki żeglarskie to spotkania szyte na miarę firm. Program zawiera aktywności szkoleniowe, wyścigi regatowe, gry
żeglarskie, jachting rekreacyjny, spotkania z utytułowanymi żeglarzami i in. Zapewniamy także zaplecze socjalne w
postaci spotkań wieczornych, zakwaterowania itp., a także dodatkowe, nieżeglarskie punkty programu, jak np.
rywalizację golfową, samochodowe gry miejskie, warsztaty kulinarne i in.
Imprezy pod szyldem Yachting Clinic organizowane są zarówno w Polsce (najczęściej na terenie Trójmiasta) oraz w
innych częściach świata – w basenie Morza Śródziemnego, Tyrreńskiego, czy Adriatyku, a także wokół Wysp
Karaibskich.
Liczebność grup biorących udział w eventach wacha się między 20 a 100 uczestnikami, a długość klinik od 1 do 3 dni.
Program i budżet imprez ustalany jest każdorazowo wg preferencji uczestników Yachting Clinic
Przykładowa agenda Yachting Clinic
Czas

Dzień 1 °

Dzień 2 °

Dzień 3 °

9:00 – 10:30

Odprawa. Przerwa kawowa.

Odprawa. Przerwa kawowa.

10:30 – 13:00

Szkolenie w marinie / Żegluga, trening /
/ KONFERENCJA FIRMOWA.

WYŚCIGI.

Lunch.

Lunch.

13:00 – 14.30

Lunch, zakwaterowanie w hotelu.

15:00–18:00

Powitanie. Wprowadzenie
techniczne, rekonesans wiedzy
uczestników. Podstawowe szkolenie
teoretyczne.

Szkolenie w marinie, instruktaż,
przygotowanie do żeglugi.
Żegluga, treningi / WYŚCIGI.

19:00

Kolacja.

Spotkanie z gwiazdą żeglarstwa.
Kolacja. Impreza towarzyska.

Ceremonia zakończenia, dekoracja
zwycięzców, nieformalne spotkanie.
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Dążeniem GSC Yachting jest stworzenie prestiżowych projektów w ramach, których każdy zaangażowany partner,
zrealizuje wizję swojego biznesu w nowym wymiarze. Wszystkie podmioty działające przy zaprezentowanych
przedsięwzięciach uzupełniają je zapewniając usługi na najwyższym poziomie i wzbogacając własnymi doświadczeniami.
Wśród partnerów są między innymi:

KONTAKT
Magdalena Czajkowska
+48 506.073.070
Paweł Górski
+48 609.033.309
Rafał Sawicki
+48 602.470.395
info@gscyachting.com

