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ŻEGLARSKIE EMOCJE

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI PROMOCJA

integracja

motywacja zespołowa

spotkania z wybitnymi sportowcami

budowanie relacji

szkolenia

regaty

zabawa

niekonwencjonalny marketing

oryginalna reklama

wizualizacja marki w najpopularniejszych lokalizacjach 
Trójmiasta

- molo Sopot

PROJEKT
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Imprezy żeglarskie YACHTING CLINIC 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.
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Czas Dzień 1 °

10:00 – 11:00 Szkolenie teoretyczne, zapoznanie się z zasadami prowadzenie regat.
Serwis kawowy

11:00 – 13:30
Szkolenie praktyczne na wodzie. Zapoznanie się z jachtami, nauka 

żeglowania, przygotowanie do regat

13:30 – 15.00 Lunch
Omówienie treningu, analiza materiałów video

15:00–18:00 Regaty żeglarskie

20:00 Kolacja. Ceremonia zakończenia regat

Przykładowy program Yachting Clinic – impreza jednodniowa – 25 osób

OFERTA



Przykładowy budżet Yachting Clinic – impreza jednodniowa – 25 osób

OFERTA

Świadczenie Cena
netto

Zaplecze szkoleniowe i regatowe

• Wynajem sali, przygotowanie prezentacji i materiałów szkoleniowych, szkolenie teoretyczne.
• Szkolenie praktyczne i regaty żeglarskie, zabezpieczenie regat, trasa regat – motorówka 

asekuracyjna, z obsługą.
• Wynajem sześciu jachtów Delphia24 z obsługą, woda na jachtach.

8 600 PLN

Zaplecze socjalne

• Serwis kawowy
• Lunch restauracja Meridian Molo – 100 zł /osoba
• Kolacja z napojami – Rum Bar Fidel – 150 zł / osoba

6 750 PLN

Inne

• Pamiątkowe certyfikaty i statuetki, fotograf, ubezpieczenie NNW.
1 550 PLN

SUMA 16 900 PLN



ŻEGLUJĄ
Z NAMI



KONTAKT

Rafał Sawicki

+48 602 470 395
rafal@gscyachting.com
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