


Ligi Żeglarskie dają możliwość łatwego uczestnictwa

w zorganizowanych zawodach żeglarskich, bez

konieczności posiadania własnego jachtu

i regatowego doświadczenia. Ideą Lig jest dobra

zabawa połączona z rywalizacją i nauką sportowego

żeglarstwa. Reprezentanci różnych klubów lub firm

rywalizują między sobą pod okiem czołowych

polskich żeglarzy i instruktorów.

Przez sześć lat Liga zyskała rzeszę zwolenników

i uczestników. Wzajemna rywalizacja firm poprzez

regaty, to narzędzie do aktywizowania pracowników,

budowania atmosfery pracy zespołowej oraz

wzmacniania relacji z kluczowymi klientami.

Zapraszamy do udziału,

Maciek Cylupa i Szymon Jabłkowski



Puchar przechodni 
Szczecińskiej Ligi Żeglarskiej

Małe Dąbie oraz Odra przy 
Wałach Chrobrego

Sportowe jachty TOM 28, 

dostarczane 

i serwisowane przez 

organizatora

Dobra zabawa i integracja

Relacje w mediach 

regionalnych i żeglarskich oraz 

mediach społecznościowych

Sailors’ Party –
grill i poczęstunek 



Terminarz:

Akademia Regatowa – 8 maja

1 runda – 9 maja

2 runda – 20 czerwca

3 runda – 12 września

Finał – 10 października
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Przed startem sezonu organizujemy

całodniową Akademię Regatową,

kompleksowe szkolenie teoretyczne

i praktyczne. Dodatkowo przed

każdymi regatami prowadzone

są wykłady dla wszystkich uczestników,

mające na celu podniesienie poziomu

żeglarskiego. Tematami zajęć będą:

✔ Trym jachtu i żagli, czyli jak szybciej 

żeglować,

✔ Taktyka i strategia regatowa,

✔ Przepisy regatowe i ich praktyczne 

stosowanie,

✔ Współpraca, team-building

i komunikacja.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni

i utytułowani polscy zawodnicy,

sędziowie i trenerzy.

Uczestnictwo w zajęciach jest

w cenie pakietów startowych.



Pakiet 
startowy

Pakiet 
rozszerzony

6 000 zł netto

Start w 4 jednodniowych regatach z organizacją 

sędziowską i zabezpieczeniem

Zapewniony jacht z serwisem technicznym

4 dni treningowe, w tym udział w Akademii Regatowej

Możliwość prezentacji oferty firmy

Wyścig VIP dla zaproszonych gości

Umieszczenie materiałów reklamowych w miasteczku 

regatowym podczas Finału

Ciepły posiłek na każdych regatach oraz Sailors’ Party

Logo firmy na żaglu głównym

Doświadczony zawodnik jako trener i członek załogi

9 000 zł netto



Dodatkowy dzień treningowy

Zajęcia praktyczne:

✔ Technika prowadzenia 

jachtu

✔ Współpraca w załodze, 

dopasowanie funkcji, 

komunikacja

✔ Taktyka, typowe sytuacja 

regatowe

1 200 zł netto / dzień

Zajęcia teoretyczne:

✔ Przepisy regatowe i ich 

zastosowanie w praktyce

✔ Taktyka i strategia

✔ Analiza video z treningu



Aktywizacja pracowników i wzrost 
zadowolenia z pracy

Integracja pracowników, 
stworzenie zgranego teamu

Networking i poszerzenie 
kontaktów biznesowych

Rozwój umiejętności miękkich 
u uczestników

Poszerzenie zasięgów reklamy 
i rozpoznawalności marki

Dostęp do emocjonujących 
materiałów reklamowych

Narzędzie employer branding 

Zaangażowanie w ekologiczny 

sport w ramach społecznej 
odpowiedzialności biznesu

Co oznacza udział w Lidze 
dla Twojej firmy?



Dążeniem organizatorów projektu jest

stworzenie prestiżowego wydarzenia

w ramach którego każdy zaangażowany

partner, zrealizuje wizję swojego biznesu

w nowym wymiarze. Wszystkie podmioty

działające wspólnie uzupełniają projekt

zapewniając usługi na najwyższym poziomie

i wzbogacając ją własnymi doświadczeniami.

Bazą regat jest Centrum Żeglarskie 

w Szczecinie.



Możesz nam zaufać. Działamy od 2007

roku i mamy za sobą ponad 200 regat

w 15 różnych miejscach w Polsce. Wśród

nich:

✔ Ponad 100 regat rangi Pucharu 

Świata, jako marka Polish Match Tour,

✔ Mistrzostwa Świata w klasie Optymist 

– Dziwnów,

✔ Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa 

Świata i Europy Juniorów w Match 

Racingu,

✔ Mistrzostwa Świata w klasie Micro,

✔ Polska Ekstraklasa Żeglarska, a od 

2019 również I Liga Żeglarska

✔ Sails Festival,

✔ Międzynarodowy Mecz na Odrze

Lubimy to, sprawia nam to satysfakcję

i nieustająco staramy się być coraz lepsi.



Poziom żeglarski z jakim zaczniecie Ligę nie ma znaczenia. Ważny jest sportowy rozwój pod okiem utytułowanych 

zawodników, zdobyte umiejętności w zakresie współpracy i komunikacji oraz zawiązane znajomości i być może 

nowe hobby. Przede wszystkim, jest to dla wszystkich doskonała zabawa, a każdemu uczestnikowi służymy 

wiedzą, doświadczeniem i pomocą. 

Zapraszamy do udziału w Lidze, a przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt. 

Szymon Jabłkowski Maciej Cylupa

+48 511 99 23 32 +48 783 00 83 83

szymon@ligazeglarska.pl maciek@ligazeglarska.pl

www.ligazeglarska.pl


