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GSC Yachting to spotkania ludzi z 
żeglarską pasją 

²    Nowe możliwości 

²  Integracja 

²  Spotkania z wybitnymi sportowcami 

²  Motywacja zespołowa 

²  Imprezy towarzyszące 





²  Szkolenia 
 
²  Umiejętności 

²  Regaty 

²  Wiedza 

²  Zabawa 

²  Budowanie relacji 

²  Jednorazowe imprezy lub regularne rozgrywki 

²  Sport amatorski dla każdego lub regaty dla profesjonalistów 





²  Niekonwencjonalny marketing 

²  Oryginalna reklama 

²  Wizualizacja marki w najbardziej popularnych 
lokalizacjach Trójmiasta 

²  Molo Sopot 

²  Plaża miejska Gdynia 

Zobacz jak wyglądają nasze imprezy 
https://youtu.be/MkCg-zfwomw  
https://youtu.be/e1OSv3HEOqA  





O NAS 

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 ponad 3 500 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 
turystów w trakcie wydarzeń organizowanych przy 
najbardziej uczęszczanych punktach Trójmiasta takich jak 
sopockie molo czy gdyńska plaża miejska, po media 
branżowe i  lifestylowe.  

 
Bazą żeglarskich projektów jest flota sześciu sportowych 
jachtów Delphia 24 OneDesign, stacjonujących na co dzień 
w sopockiej marinie. W części aktywności wykorzystywane 
są także wysokiej klasy jachty cruisingowe. Spotkania 
natomiast odbywają się  w wyjątkowych sopockich 
obiektach i restauracjach. 



PROJEKTY 

Biznes Liga Żeglarska       http://biznesligazeglarska.pl/  

Projekt skierowany do biznesu – jako narzędzie do 
aktywizowania własnych pracowników oraz budowania 
atmosfery pracy zespołowej lub do wzmacniania relacji z 
kluczowymi klientami.  

 
Yachting Clinic       http://yachtingclinic.pl/  
Regaty i szkolenia żeglarskie to spotkania szyte na 
miarę  firm. Program zawiera aktywności szkoleniowe, 
wyścigi, gry żeglarskie, jachting rekreacyjny, spotkania z 
utytułowanymi żeglarzami.  
 
Polska Ekstraklasa Żeglarska               
 http://ligazeglarska.pl 
Ogólnopolska liga skierowana do klubów żeglarskich. Na 
podobieństwo lig gier zespołowych, celem tej rywalizacji jest 
wyłonienie Klubowego Mistrza Polski, oficjalnie uznawanego 
przez Polski Związek Żeglarski. 
 
Zobacz jak wyglądają nasze imprezy 
https://youtu.be/MkCg-zfwomw  
 



YACHTING CLINIC 



YACHTING CLINIC 

Imprezy żeglarskie to spotkania szyte na miarę firm. Program zawiera aktywności szkoleniowe, wyścigi regatowe, gry żeglarskie, jachting 
rekreacyjny, spotkania z utytułowanymi żeglarzami i in.  
 

W razie zapotrzebowania zapewniamy także zaplecze socjalne w postaci organizacji posiłków, zaplecza hotelowego czy spotkań 
wieczornych. Możliwa jest również organizacja nieżeglarskich aktywności takich jak warsztaty kulinarne, barmańskie czy szkolenia 
motywacyjne, mini regaty podczas wieczornych imprez. Organizacja regat jako dodatkowy punkt w programie podczas wydarzeń 
firmowych, szkoleń, konferencji,  prezentacji nowych modeli aut (współpraca z dealerami samochodowymi).  
 

Liczebność grup biorących udział w eventach wacha się między 10 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 ° 

10:00 – 11:00 Przyjazd uczestników. Zakwaterowanie w hotelu 

11:00 – 13:30 Szkolenie praktyczne na wodzie. Zapoznanie się z jachtami, nauka 
żeglowania, przygotowanie do regat Regaty żeglarskie część II 

13:30 – 15.00  Lunch, oraz szkolenie teoretyczne. Omówienie treningu, analiza 
materiałów video Lunch oraz ceremonia zkończenia regat i nagrodzenia zwycięzców 

15:00–18:00 Regaty żeglarskie część I 

20:00 Kolacja / impreza wieczorna 



ZAUFALI NAM 



ZAUFALI NAM 



PARTNERZY TECHNICZNI I MEDIALNI 



KONTAKT 
 

Rafał Sawicki    +48 602.470.395 
 

rafal@gscyachting.com   


