
 
 
 
 
 

             
 

  

PPRREEZZYYDDEENNTT  RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  GGIIŻŻYYCCKKOO  oraz KKOOMMAANNDDOORR  IIYYFFRR  FFLLOOTTYY  GGIIŻŻYYCCKKOO,,  PPOOLLSSKKAA  

zapraszają na 

XXVVIIII  RREEGGAATTYY  OO  PPUUCCHHAARR  GGUUBBEERRNNAATTOORRAA  DDYYSSTTRRYYKKTTUU  22223311  MMEEMMOORRIIAAŁŁ  JJAACCKKAA  NNAANNKKIIEEWWIICCZZAA  

OORRAAZZ  PPIIKKNNIIKK  ŻŻEEGGLLAARRSSKKII    

 

Miejsce: hotel Europa, port: „Biały Szkwał”, akwen: jezioro Kisajno 

RRAAMMOOWWYY  PPRROOGGRRAAMM  IIMMPPRREEZZYY  

czwartek 23.05.2019  

od 16:00 rejestracja załóg; losowanie jachtów 

19:30 wieczór powitalny – pieczenie kiełbasek przy ognisku 

ok. 20:30 spotkanie ICC Polska – Litwa obie sekcje (sala kominkowa) 

 na scenie przy plaży projekcja filmu o Laurze Dekker – „Dziewicza Podróż” 
 

piątek, 24.05.2019 

09:45 oficjalne otwarcie XVII Regat 

10:00 odprawa sterników i po odprawie odbiór lunch pakietów w holu hotelu 

11:00 start do 1. biegu (5 krótkich, 1 długi) 

12:00 – 14:00 dla chętnych: pływanie towarzyskie  „Kostkiem” (30 zł/os.) 

ok. 16:30 zakończenie 1.dnia regat 

17:00 gorąca pożywna zupa 

 losowanie jachtów na następny dzień i po skróconym przeglądzie technicznym 

 przez bosmana - zamiana jachtów 

18:00 – 18:30 Prezentacja naszego grantu „Budowa Ogrodu Terapeutycznego przy Domu 

 Pomocy Społecznej w Giżycku” na scenie w porcie hotelu 

18:30 Zebranie FLOTY GIŻYCKO, POLSKA 

19:30 Biesiada żeglarska przy hotelu Europa, Szanty, licytacja dzwonu i czapek na rzecz 

 naszego Grantu 

sobota, 25.05.2019 

10:00 odprawa sterników i po odprawie odbiór lunch pakietów w holu hotelu 

Flota Giżycko, Polska 



10:30 start do 1. biegu (4 krótkie, 1 długi) 

12:00  dla tych co nie żeglują – pływanie towarzyskie „Kostkiem” (30 zł/os.) 

ok. 16:30 zakończenie 2.dnia regat 

17:00 gorąca pożywna zupa 

17:30 zakończenie regat oraz wręczenie nagród 

ok. 19:00 kolacja przy grillu, ognisko, wspólna zabawa przy muzyce 

niedziela, 26.05.2019 

zdanie jachtów, wyjazd uczestników 

 

Program może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych. 

 

Zakwaterowanie: 

-  łodzie, na których odbędą się regaty (należy zabrać śpiwory) 

-  miejsca noclegowe - Hotel EUROPA -  ceny za pokój ze śniadaniem z hasłem ROTARY: 

 

Pokój 1 – osobowy 150,00 zł/doba 

Pokój 2 – osobowy 200,00 zł/doba 

Pokój 3 – osobowy 250,00 zł/doba 

Opłata miejscowa 2,00 zł/os/noc 

 

Rezerwacja: http://hoteleuropa-gizycko.pl lub recepcja@hoteleuropa-gizycko.pl 

Regaty: 

• akwen – Jezioro Kisajno / Mamry 

• regaty odbędą się na łodziach żaglowych Twister 760 

• każdy RC może wystawić więcej niż jedną załogę 

• każda załoga musi składać się minimum z 3 – max 5 osób w tym obowiązkowo 

   sternikiem jest członek Rotary 

Koszt udziału: 

opłata startowa od załogi - 980 zł 

udział w regatach od każdego członka załogi - 410 zł 

osoby towarzyszące za udział w poszczególnych imprezach 

 

Zapraszamy do udziału w dobrej zabawie! 
 

Termin zgłoszenia udziału w regatach do 24.03.2019 

 

Dodatkowe informacje: 

Joanna Dzienis; e-mail: dzienis@hoteleuropa-gizycko.pl; tel 600 423 117 

Marek Stawicki; e-mail: stamarek1@gmail.com; tel 694 437 379 

Evelyn(a) Jelec; e-mail: evelyna_j@o2.pl;  tel 609 397 942 
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