
Szanowni Państwo,

Dziewiąty raz spotkamy się na Mazurach, w weekend 2-4 września 2016 r. Tak jak 
w ubiegłym roku zapraszamy do Mikołajek, które w ankiecie zyskały Państwa 
aprobatę. Zaczniemy od piątkowego spotkania na Jeziorze Mikołajskim, gdzie od-
będziemy (nieobowiązkowe) regaty Omeg. Wieczorem mamy kolację i wieczór inte-
gracyjny przy tradycyjnych szantach. W sobotę i w niedzielę żeglujemy na jachtach 
kabinowych. 

Do zobaczenia!

Zbigniew Gajewski  
Z-ca Dyrektora Generalnego  
Konfederacji Lewiatan



Termin i miejsce regat:

2-4.09.2016 r., Mikołajki

Zasady i kierownictwo regat:

Regaty będą się odbywały wg przepisów regatowych Polskiego Związku Żeglarskiego. Hono-
rowym Komodorem regat jest Pan Henryk Orfinger, Przewodniczący Rady Głównej Konfedera-
cji Lewiatan. Zespół sędziowski zapewnia PZŻ.

Jachty kabinowe: 

Regaty odbędą się w dwóch klasach (klasa 24,25 oraz klasa 26,27). Przewidujemy także 
klasyfikację generalną. 

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

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, załoga ponosi 
odpowiedzialność do wysokości kaucji, uiszczanej na miejscu podczas wydawania 
jachtów w wysokości 800 zł/jacht)



Koszty:

Koszty dojazdu i udziału w regatach pokrywają załogi. 
Cena 3 700 zł + 23% VAT za udział 5-osobowej załogi obejmuje:
• Czarter jachtu kabinowego z ubezpieczeniem
• Sprzątanie jachtu
• Wieczór szantowy w piątek z muzyką na żywo (bez jedzenia i napoi)
• Wyżywienie (kolacja w piątek i sobotę, śniadanie w sobotę i niedzielę, lunch w sobotę i 

obiad w niedzielę)
• Uroczystą kolację z winem i piwem oraz wieczór z muzyką na żywo w sobotę 
• Gadżety, statuetka i dyplom
• Bezpłatny dostęp do WC i pryszniców
• Organizacja regat z zabezpieczeniem MOPR i profesjonalnym sędzią
• Noclegi na jachcie. 
 
Dodatkowy koszt udziału załogi w wyścigach na Omegach - 550 zł + 23% VAT obejmuje:
• Czarter Omeg + dodatkowe ubezpieczenie łódek od wypadków w regatach 
• Wyścigi z zabezpieczeniem MOPR 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 15 lipca.

Wpłaty:

Warunkiem udziału w regatach jest dokonanie do 31 lipca 2016 r. pełnej przedpłaty na konto 
Konfederacji Lewiatan: PEKAO S.A. III o/Warszawa; 97 1240 1040 1111 0010 3840 4800. 



Termin zgłoszeń:

11 lipca 2016 r. do godz. 12.00. 
Uwaga: 
• Zgłoszenie udziału w regatach wymaga pełnego wypełnienia formularza i przesłania do 

Konfederacji Lewiatan wg informacji znajdującej się poniżej.
• Port Mikołajki przygotuje dla nas 34 jachty (po 17 w każdej klasie). 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 należy nadsyłać mailem lub faksem na adres:

swlodarska@konfederacjalewiatan.pl; tel. 22 55 99 938 
faks: 22 55 99 930

Noclegi na lądzie

Wioska Żeglarska Mikołajki oferuje uczestnikom Regat swoje Apartamenty Portowe. W celu 
ich rezerwacji prosimy o kontakt e-mailowy z p. Patrycją Rosińską pod adresem apartamen-
ty@grupaamax.pl, tel,. 602 425 723

Adres Apartamenty Portowe:  
Pl. Wolności 9/61 
11-730 Mikołajki  

Cennik:  
Apartament 1-os.  – 160,00 zł  -10% rabatu na hasło Regaty Lewiatana 
Apartament 2-os.  – 249,00 zł  -10% rabatu na hasło Regaty Lewiatana 
Apartament 3-os.  – 349,00 zł  -10% rabatu na hasło Regaty Lewiatana

Adres Kapitanatu: 
Ul. Kowalska 3  
11-730 Mikołajki  



Piątek | 2 września

13.00 – 13.30 odprawa sterników załóg biorących udział w regatach Omeg  
 (Wioska Żeglarska Mikołajki, ul. Kowalska 3)
13.30 – 17.00 regaty Omeg 
18.00 – 21.00 kolacja w Restauracji Sielawa 
21.00 – 24.00 autoprezentacja załóg cz. I  
 i koncert szantowy kapitana Waldemara Mieczkowskiego z zespołem  

Sobota | 3 września

7.00 – 9.00 śniadanie w Restauracji Sielawa 
9.30 – 19.00 odprawa sterników (Wioska Żeglarska Mikołajki, ul. Kowalska 3), wyścig jachtów  
 kabinowych na Jeziorze Tałty (uwaga: po drodze kładziemy maszty).  
 O liczbie i długości biegów poinformuje Sędzia Główny podczas odprawy. 
 W połowie dnia lunch w restauracji Pod Jabłoniami w Starych Sadach
 20.00 kolacja integracyjna (namiot w Wiosce Żeglarskiej) i koncert zespołu Korzuh  

Niedziela | 4 września

7.00 – 9.00 śniadanie w Restauracji Sielawa 
9.30 – 14.00 odprawa sterników, wyścig jachtów kabinowych na Jeziorze Tałty  
 (uwaga: po drodze kładziemy maszty)
 14.00 – 15.30 obiad Restauracji Sielawa 
 15.30 – 16.00 ogłoszenie wyników i zakończenie regat
 
 
 
Szczegółowy program, regulamin regat i instrukcję żeglugi prześlemy zgłoszonym załogom.
 
Serdecznie zapraszamy 
Konfederacja Lewiatan 
Warszawa, 8 czerwca 2016 r. 

PROGRAM REGAT 
(wstępny)


