MOTYWACJA
„Jak się motywować?” To pytanie towarzyszy nam niemal codziennie. Wiemy, że odpowiednia motywacja
jest w stanie zdziałać cuda. Prezentujemy przykładową ofertę motywacyjnego wyjazdu integracyjnego,
połączonego z regatami i wykładem poprowadzonym przez Mateusza Kusznierewicza ‒ mistrza
olimpijskiego.
CZAS TRWANIA – 1 dzień
GODZINY – 11:00–20:00
LICZBA OSÓB – do 100 (minimalnie 10 osób)

MIEJSCE
http://www.akademiakusznierewicza.pl/pl/nasze-bazy/
lub inne zgodnie z preferencją klienta
PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM POBYTU*
10:00
10:00‒11:00
11:10‒11:30
11:40‒12:30
12:30–14.00
14:30‒15:30
16:00‒17:30
17:30‒18:30
18:30‒19:30
20:00

przyjazd grupy, powitanie uczestników
przedstawienie planu pobytu podczas przerwy kawowo-śniadaniowej
podział na 4-osobowe załogi
odprawa załóg przed regatami
zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa na wodzie
trening na wodzie i żeglarskie szkolenie praktyczne
I BLOK wyścigi regatowe
powrót do portu i lunch
II BLOK wyścigi regatowe (do 5 wyścigów)
powrót do portu i uroczyste podsumowanie regat
wręczenie pucharów, medali i nagród
przez Mateusza Kusznierewicza
wykład motywacyjny „Moja pasja moją motywacją”
prowadzony przez mistrza olimpijskiego
wspólne zdjęcie z mistrzem

*Harmonogram pobytu ma charakter przykładowy i pozostaje do edycji zgodnie z preferencjami klienta.

REGATY W MISTRZOWSKIEJ KLASIE
Uczestnicy regat, podzieleni na 4-osobowe załogi, biorą udział w wyścigu łodzi żaglowych
po specjalnie przygotowanej trasie. Biegi regatowe poprzedzone są krótkim, około godzinnym,
szkoleniem-treningiem. Na każdej jednostce biorącej udział w regatach znajduje się doświadczony
instruktor Akademii Kusznierewicza.
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PROGRAM W TEJ WERSJI SCENARIUSZA ZAWIERA:
 szkolenie żeglarskie teoretyczne
 szkolenie żeglarskie praktyczne
 opiekę wykwalifikowanej kadry sterników Akademii Kusznierewicza
 czarter jednakowych jachtów żaglowych dla grupy
 łódź techniczną
 boje regatowe
 zabezpieczenie WOPR
 niezbędne zezwolenia
 niezbędny sprzęt asekuracyjny
 wyżywienie
 wykład motywacyjny prowadzony przez Mateusza Kusznierewicza
 ubezpieczenie uczestników
DODATKOWO PROPONUJEMY:
 nagrody za udział w regatach
 upominki z kolekcji Akademii Kusznierewicza: kurtki, czapki, koszulki, akcesoria –
możliwy branding odzieży logotypem firmy klienta
 relację fotograficzną z wydarzenia
 organizację noclegu po emocjonującym dniu, poprzedzonego wspólną zabawą przy muzyce

Zapraszam!

Mateusz Kusznierewicz

KONTAKT

Aneta Żebrowska
+48 605 533 363
eventy@akademiakusznierewicza.pl
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