
 
 

 

 

Szanowni Państwo, 
 

Zapraszamy na spotkanie żeglarskie do Kamienia, gdzie w dniach 31.08-02.09 2018 r.  
po raz jedenasty odbędą się Regaty Żeglarskie Konfederacji Lewiatan. 

 

W piątek tradycyjnie zostaną rozegrane wyścigi na jachtach otwartopokładowych 
OMEGA lub SIGMA, wieczór integracyjny uświetni koncert zespołu Orkiestra Dni 
Naszych. W sobotę i w niedzielę rywalizujemy na wodzie na jachtach kabinowych 
przeplatając to integracją przy koncercie EKT Gdynia w sobotni wieczór. 

 

 

Mamy nadzieję, że stawią się Państwo niezawodnie, gotowi na żeglarską przygodę!  
Do zobaczenia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Termin i miejsce regat: 

31 sierpnia – 2 września 2018 r., KLUB MILA KAMIEŃ, Kamień 1, Ruciane Nida 
 

Zasady i kierownictwo regat: 

Regaty będą się odbywały wg przepisów regatowych Polskiego Związku Żeglarskiego. 

Honorowym Komodorem regat jest Pan Henryk Orfinger, Przewodniczący Rady Głównej 

Konfederacji Lewiatan. Zespół sędziowski zapewnia PZŻ. 

 

Jachty kabinowe: 

Antila 24-25 i Antila 26-27. Regaty odbędą się w dwóch klasach oraz klasyfikacji generalnej. 

Uwaga: wzorem lat poprzednich załogi chętne do wcześniejszego czarteru i odbioru jachtów 

proszone są o kontakt e-mailem: m.romanska@akademiakusznierewicza.pl + 48 663 42 77 78 

(ważne: zmiana adresu mail!) 

 

Do udziału w regatach zapraszamy 5-osobowe załogi 
(dotyczy zarówno jachtów kabinowych, jak i Omeg) reprezentujące: 

1. związki branżowe i regionalne należące do Konfederacji Lewiatan 

2. firmy członkowskie bezpośrednie oraz należące do związków branżowych i regionalnych 

Konfederacji Lewiatan 

3. Zarząd, Radę Główną i Biuro Konfederacji Lewiatan. 
 
 
 

Warunkiem udziału w regatach jest: 

1. udział w załodze minimum jednego członka zarządu związku lub firmy 

2. posiadanie przez sternika stopnia minimum żeglarza jachtowego i gotowość wzięcia 

odpowiedzialności za załogę oraz sprzęt na takich samych zasadach, jak w przypadku 

czarteru (uwaga: jachty będą ubezpieczone przez organizatora regat). 

3. Zgłoszenie załogi do dnia 9 lipca 2018 r. poprzez odesłanie wypełnionej karty 

zgłoszeniowej. 

4. Wniesienie opłaty za udział w regatach do dnia 15 lipca 2018 r. 
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Koszty: 

Koszty dojazdu i udziału w regatach pokrywają załogi. 
 

Cena 4100 zł + 23% VAT za udział 5-osobowej załogi obejmuje: 

• czarter jachtu kabinowego z ubezpieczeniem 

• sprzątanie jachtu 

• piątkowy i sobotni wieczór z muzyką na żywo 

• wyżywienie: 

- kolacja w piątek i sobotę, 

- śniadanie w sobotę i niedzielę, 

- obiad w sobotę i niedzielę 

• statuetki dla zwycięzców, gadżety i dyplomy dla wszystkich załóg. 

• bezpłatny dostęp do WC i pryszniców 

• organizację regat z zabezpieczeniem WOPR i profesjonalnym sędzią 

• noclegi na jachcie. 

 

Koszt za udział dodatkowego członka załogi to 500 zł + 23% VAT 

 
Dodatkowy koszt udziału załogi w wyścigach na Omegach – 600 zł + 23% VAT obejmuje: 

• czarter Omeg + dodatkowe ubezpieczenie łódek od wypadków na regatach 

• wyścigi z zabezpieczeniem WOPR i profesjonalnym sędzią 

• statuetki dla zwycięzców i dyplomy dla wszystkich załóg. 

 
Uwaga: Regaty Omeg odbędą się, jeśli zgłosi się co najmniej 10 załóg. 

Zainteresowane załogi poinformujemy o tym fakcie do 1 sierpnia 2018 r. 

 
Wpłaty: 

Warunkiem udziału w regatach jest dokonanie do 15 lipca 2018 r. pełnej opłaty 

na konto Konfederacji Lewiatan: 

ING Bank Śląski 38 1050 1025 1000 0090 3145 1058 
 

Do 15 sierpnia 2018, w razie rezygnacji możliwe będzie częściowe odzyskanie wpłaconej 

należności (koszt posiłków). Koszt rezerwacji łódek i koszty poniesione w związku  

z organizacją regat zostaną potrącone.  



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Termin zgłoszeń: 

9 lipca 2018  r. 

Uwaga: 

• zgłoszenie udziału w regatach wymaga wypełnienia i przesłania do Konfederacji 

Lewiatan karty zgłoszeniowej, 

• Klub Mila Kamień przygotuje dla nas jachty. Jeśli zgłoszeń będzie więcej, o wpisaniu  

na listę uczestników regat będzie decydować kolejność zgłoszeń, 

• jeden podmiot członkowski może zgłosić więcej niż jedną załogę, ale zgłoszenia drugiej  

i kolejnej zostaną uwzględnione po wpisaniu pojedynczych załóg innych podmiotów. 

 
 
Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy o przesłanie mailem lub faksem na adres: 

• zarzad@konfederacjalewiatan.pl; faks: 22 5599910 

•  osoba koordynująca Edyta Kopeć tel. 22/5599959 lub kom. 606 214 910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Noclegi na lądzie 

Klub Mila Kamień oferuje uczestnikom regat noclegi w komfortowych pokojach, -jedno, -dwu, 

i trzyosobowych oraz domkach o strukturze:  

 salon z dwuosobową kanapą,  

 jedna sypialnia z łożem małżeńskim,  

 druga sypialnia z łożem małżeńskim oraz nadstawką z pojedynczym łóżkiem. 

  
W domku znajduje się łazienka (kosmetyki hotelowe, ręczniki, suszarka) oraz mały aneks kuchenny. 

W celu rezerwacji prosimy o kontakt mailowy: Monika Romańska m.romanska@akademiakusznierewicza.pl 

 

 

 
 
 
 
 

Cennik: 

 pokoje 1 os. 200 netto, 

 pokoje 2 os. 220 zł netto,  

 pokoje 3 os. 240 zł netto 

 domek dla 2 os – 340 zł netto (dwie oddzielne sypialnie) 

 domek dla 3 os – 360 zł netto (dwie oddzielne sypialnie) 
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PROGRAM  
(wstępny) 

 

 

Piątek | 31 sierpnia 

Od g. 12.00 rejestracja załóg oraz losowanie łódek  

13.00 – 13.30 odprawa sterników załóg biorących udział w regatach 

Omeg/Sigm  

13.30 – 17.00 regaty Omeg/Sigm 

18.00 – 21.00 kolacja  

21.00 – 24.00 wieczór integracyjny, koncert Orkiestry Dni Naszych 
 

Sobota | 1 września 

07.00 – 9.00 śniadanie  

09.30 – 18.00 odprawa sterników, wyścig jachtów kabinowych na Jeziorze Bełdany. 

O liczbie i długości biegów poinformuje Sędzia Główny podczas odprawy. 

W połowie dnia obiad. 

19.00-21.00 kolacja  

21.00 – 24.00  wieczór integracyjny z koncertem EKT Gdynia 
 

Niedziela | 2 września 

07.00 – 9.00 śniadanie  

09.30 –14.00 odprawa sterników, wyścig jachtów kabinowych na Jeziorze 

Bełdany 

14.00 – 15.30 obiad  

15.30 – 16.00 ogłoszenie wyników i zakończenie regat 

 

 

 

Szczegółowy program, regulamin regat i instrukcję żeglugi prześlemy zgłoszonym załogom. 

 

Do zobaczenia na jeziorach! 

 

Konfederacja Lewiatan 

 

Warszawa, 8 czerwca 2018 r. 

 

 

 


