ZDROWA RYWALIZACJA
Rywalizacja jest nieodłącznym elementem naszego życia i często kojarzy się negatywną postawą. Jednak
zdrowa sportowa rywalizacja, którą proponujemy, to zupełnie inny kwestia Przedstawiamy przykładową
ofertę organizacji imprezy integracyjnej. Jest ona połączona z treningiem i regatami żeglarskimi
prowadzonymi przez wykwalifikowaną kadrę sterników
oraz autorskimi programami team-buildingowymi.

CZAS TRWANIA – 3 dni (czwartek/piątek/sobota)
GODZINY
Przyjazd – czwartek, godzina 18.00
Wyjazd – sobota, ok. godziny 16:00
LICZBA OSÓB – do 100

MIEJSCE
http://www.akademiakusznierewicza.pl/pl/nasze-bazy/
PROPONOWANY HARMONOGRAM POBYTU*
czwartek
do 18:00
19:00–21:00
21:00‒…
piątek
8:30–10:00
10:15‒11:00

przyjazd, powitanie gości przez przedstawiciela Akademii Kusznierewicza
i zakwaterowanie
uroczysta kolacja serwowana w wydzielonej części restauracji (możliwy open bar)
podczas kolacji omówienie planu pobytu, jego celów i założeń
zabawa z muzyką graną przez DJ-a (możliwość organizacji konkursu karaoke)
śniadanie w formie bufetu
odprawa przed regatami
 podział na załogi i spotkanie ze sternikami
 krótkie szkolenie z zasad bezpieczeństwa i teorii żeglarstwa, mające
na celu umożliwienie uczestnikom samodzielne sterowanie jachtem
podczas regat

REGATY ŻEGLARSKIE. Uczestnicy regat, podzieleni na 4-osobowe załogi, biorą udział w wyścigu
łodzi żaglowych po specjalnie przygotowanej trasie. Biegi regatowe poprzedzone są krótkim, okoo
godzinnym, szkoleniem-treningiem. Na każdej jednostce, biorącej udział w regatach, znajduje się
doświadczony instruktor Akademii Kusznierewicza. Jednostkami sterują jednak uczestnicy,
wydając polecenia załodze.
11:30‒12:30
12:30–14.30
14:30–15:30
16:30‒17:30
ok. 18:00

trening regatowy i szkolenie praktyczne na wodzie pod opieką sterników
wyścigi regatowe
powrót do portu i lunch
wyjście na wodę, kolejne wyścigi regatowe (5 wyścigów w ciągu dnia)
powrót do portu
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19:00–21:00
21:00‒22:00
sobota
08:00–10:00
10:00‒10:30
11:30‒14:00
15:00‒16:00
ok. 16:00

kolacja grillowa połączona z wręczeniem nagród dla najlepszych załóg
oraz upominków dla wszystkich uczestników wydarzenia
koncert szantowy
śniadanie
odprawa sterników, przedstawienie programu, podział na załogi
żeglarski wyścig długodystansowy lub integracyjna gra terenowa z
zadaniami logicznymi, sprawnościowymi i nawigacyjnymi na trasie
prowadzącej do celu (wybór aktywności do decyzji klienta)
lunch i uroczyste wręczenie nagród za wyścig długodystansowy
podsumowanie pobytu i zakończenie imprezy

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

PROGRAM W TEJ WERSJI SCENARIUSZA ZAWIERA:
 zakwaterowanie w pokojach 1-, 2- lub 3 osobowych
 pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje) w formie bufetu lub serwowane
 szkolenie żeglarskie teoretyczne
 szkolenie żeglarskie praktyczne
 opiekę wykwalifikowanej kadry
 czarter jachtów
 organizację regat
 łódź techniczną z sędzią technicznym
 statek komisji sędziowskiej z komisją
 boje regatowe
 zabezpieczenie WOPR
 niezbędne zezwolenia
 niezbędny sprzęt asekuracyjny
 oprawę muzyczną wydarzenia
 ubezpieczenie uczestników
DODATKOWO PROPONUJEMY:
 upominki z kolekcji Akademii Kusznierewicza: kurtki, czapki, koszulki, akcesoria –
możliwy branding odzieży logotypem firmy klienta
 relację fotograficzną z wydarzenia

Zapraszam!

Mateusz Kusznierewicz

KONTAKT

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