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16. – 21. září 2019 / 15. jubilejní ročník

IT REGATTA 2019 ALL IN

16 – 21. září 2019
Chorvatsko, Biograd na Moru
Bavaria Cruiser 41S
Regata vytváří ideální prostředí pro prohloubení přátelských
i obchodních vztahů a navázání nových přátelství
či pracovních kontaktů nejen v oboru IT.
Využijte regatu pro váš business a pozvěte své významné klienty na tuto jedinečnou akci
anebo pojměte regatu jako váš vnitrofiremní teambuilding či propagaci vaší společnosti.
Na regatě se seznámíte s řadou významných a zajímavých osobností.
Dalším přínosem bude jistě jachtařská praxe, kterou získáte. Předávat vám ji budou
reprezentanti čr v jachtingu. A to nejdůležitější – z regaty si odvezete plno krásných
sportovních a společenských zážitků, které budete sdílet s vaší posádkou i s ostatními
účastníky akce. Pro účast na regatě nemusíte mít žádné zkušenosti s jachtingem.
Váš tým povede zkušený profesionální jachtař, který bude každé posádce přiřazen losem.
Jachting lze dělat v každém věku a nejsou zde žádné limity.

NOVINKY
rozšířená flotila lodí Bavaria Cruiser 41S

LODĚ
BAVARIA Cruiser 41S
3 kajuty + salon – k dispozici až 21 lodí
Kapacita lodě – 7 osob + kapitán
Bavaria Cruiser 41S je moderní turisticko-regatová plachetnice chytře kombinující komfort se
sportovními závodními vlastnostmi. Má prostorný otevřený kokpit s kolejnicí hlavních otěží před
dvěma kormidelními koly. Tradiční tříkajutový
interiér, kuchyň, salon a klasický navigační stůl
poskytují dostatek pohodlí pro celou posádku.

Ubytování je na lodích (8 osob) ve třech

kajutách pro dva + v salonu, což využívá
většina účastníků. V případě zájmu zajistíme
účastníkům hotel či penzion.

Doprava do Chorvatska a zpět je individuální.
Není zajištěna pořadatelem. Na základě
individuální dohody nabízíme vyzvednutí
z letiště v Zadaru/Splitu.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Do 15. 1. 2019
225.000 Kč + DPH (v ceně 8 osob vč. kapitána)

Po 15. 1. 2019
250.000 Kč + DPH (v ceně 8 osob vč. kapitána)
Účastnický poplatek se hradí ve 2 splátkách
formou záloh.
Faktura je vystavena jako daňově uznatelný
náklad (propagace společnosti na regatě).

CENA ZAHRNUJE
 ompletní náklady posádky v závodě,
k
vč. kapitána zajištěného pořadatelem
složení kauce 3 000 EUR za účastníka
a její pojištění
polep trupu plachetnice logem společnosti
organizační a startovní poplatek
pronájem plachetnice, kotvení a veškeré
další poplatky
ubytování na plachetnicích
stravování (denně snídaně, lunchpack na
vodu, zahajovací a závěrečná party)
afterparty v Praze
propagace akce, video, foto...
trička Helly Hansen

Pro začátečníky

KONTAKT A REGISTRACE

5 nejčastějších mýtů a dotazů
o pobytu na lodi při regatě:

Manažer regaty – Pavel Winkler

Bude mi špatně?
Nebude. Při regatě na to nemáte čas. Jste
součástí týmu a vaše soustředění se upíná
jiným směrem. Když fouká nad 25 uzlů a jsou
velké vlny, nezávodíme.

Nebudu moct spát.
Budete. Kotvíme v chráněných marinách, kde
to v noci nehoupe. Po celém dni závodění se
budete na klidný spánek těšit.

Kde budu spát?
Ve dvoumístné kajutě s dalším členem
posádky.

Kde budu jíst?
Ráno a večer v restauracích a konobách
v přístavech, během dne na lodi lunch pack,
který si předem z bohaté nabídky vyberete.

Kde budu provádět osobní hygienu?
V sociálních zařízeních, která jsou dostupná
každý večer a ráno v přístavech, které
navštívíme.

T +420 602 311 103
E p.winkler@yfa.cz
W www.itregatta.cz, www.yfa.cz

KOMUNIKACE S POSÁDKAMI
Jana Bezušková
T +420 777 662 281
E j.bezuskova@yfa.cz
W www.itregatta.cz, www.yfa.cz

