
Rotary Club Gdańsk Centrum oraz Yacht Club Sopot
mają zaszczyt zaprosić

do udziału w V regatach charytatywnych
17-19.06.2022



Organizator zapewnia:
• imprezę integracyjną z cateringiem
   (za dodatkową opłatą)
• dyplomy z podziękowaniem dla wszystkich załóg
• spersonalizowane koszulki dla załogi
• puchary dla zwycięzców
• miejsce dla kibiców na jachtach towarzyszących
• profesjonalne zdjęcia do wykorzystania
   w celach marketingowych

• identyczne jachty DELPHIA 24 OneDesign
• obsługę regat
• sternika dla załogi (dla chętnych)
• trening w dniu regat (17.06.2022)
• możliwość wykupienia dodatkowych
   treningów
• szkolenie i trening z żeglarstwa
   regatowego prowadzone przez
   doświadczonych regatowców



Tegoroczny dochód z regat w całości przeznaczymy na pomoc potrzebującym dzieciom i młodzieży. 
Nasz WSPÓŁNY dar trafi do Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” w Gdańsku, prowadzącego placówki dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży
z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których realizowane są programy socjoterapeutyczne, psychokorekcyjne lub psychoprofilaktyczne lub inne 
psychoedukacyjne.  Wspomożemy również Stowarzyszenie na rzecz osób z ciężką padaczką lekooporną DRAVET.PL, niewielką organizację, wykonującą wielką

i ważną pracę – pomagającą osobom chorym i ich opiekunom, propagującą wiedzę medyczną o tej rzadkiej chorobie wśród lekarzy i w społeczeństwie. 





SPOTKAJMY SIĘ I RAZEM POMÓŻMY
Po IV edycjach regat przekazaliśmy łącznie
ponad 50 tys. zł na cele charytatywne.



Organizator charytatywny:
ROTARY Club Gdańsk Centrum
Dystrykt 2231 KRS 0000665004
Kontakt: Rafał Sosnowski 
Tel.: +48 601 416 175
e-mail: rafal@sosnowski.pl
www.rotary-gdanskcentrum.org
Facebook: Rotary Club Gdańsk Centrum

Organizator sportowy:
Yacht Club Sopot Sp. z o.o.
Armii Krajowej 116/15
81-824 Sopot
http://yachtclubsopot.com/

Termin i miejsce regat:
18-19 czerwca 2022 (sobota i niedziela)
godzina 10:00–17:00
Sopot Zatoka Gdańska
bezpośrednie okolice mola

Miejsce spotkania, szkolenie
i impreza integracyjna z rozdaniem nagród:
Sala klubowa YCS, Hotel Zhong Hua
Aleja Wojska Polskiego 1 
I piętro nad recepcją

Trening oficjalny:
17 czerwca 2022 od godziny 9:00
(lub w innym uzgodnionym wcześniej terminie)

Warunki uczestnictwa i sponsoringu:
Zgłoszenia do dnia 14 maja 2021.
Sponsor tytularny: 30 000 zł
Sponsor złoty: 10 000 zł
Wpisowe (darowizna) za udział: 3000 zł 

Płatne w terminie do 14 maja 2022
na konto Rotary Club Gdańsk Centrum
PKO BP 98 1020 4900 0000 8002 3324 3635

Sposób sterowania
Typ balastu/kila

Długość całkowita (LOA)
Długość kadłuba

Największa szerokość
Zanurzenie minimalne

Zanurzenie maksymalne
Masa całkowita jachtu

Masa balastu
Pow. żagla głównego (grot)

Pow. żagla przedniego (fok)
Wysokość masztu (całkowita)

Wys. masztu (od wody)
Szerokość do transportu

Długość do transportu
Projektant

rumpel
miecz
7,70 m
7,32 m
2,50 m
0,23 m
1,62 m
850 kg
300 kg
21,00 m2

10,22 m2

9,50 m
10,72 m
2,50 m
7,70 m
Andrzej Skrzat

J a c h t y :  D E L P H I A  2 4  O n e  D e s i g n

KIERUNEK
WIATRU

TRASA REGAT:2x ŚLEDŹ
TRASA: START-1-2-1-2-Meta


