
REGATTA VYTVÁŘÍ IDEÁLNÍ PROSTŘEDÍ PRO PROHLOUBENÍ 
PŘÁTELSKÝCH I OBCHODNÍCH VZTAHŮ A NAVÁZÁNÍ NOVÝCH 
PŘÁTELSTVÍ ČI PRACOVNÍCH KONTAKTŮ NEJEN V OBORU IT.

Využijte regattu pro váš business a pozvěte své významné klienty na tuto jedinečnou akci, 
a nebo pojměte regattu jako váš vnitrofi remní teambuilding či propagaci vaší společnosti.
Na regattě se seznámíte s řadou významných a zajímavých osobností.
Dalším přínosem bude jistě jachtařská praxe, kterou získáte, a předávat vám ji budou 
reprezentanti ČR v jachtingu. A to nejdůležitější – z regatty si odvezete plno krásných 
sportovních a společenských zážitků, které zažijete s vaší posádkou i s ostatními účastníky 
akce. Pro účast na regattě nemusíte mít žádné zkušenosti s jachtingem. 
Váš tým povede zkušený profesionální jachtař, který bude každému přiřazen
losem. Jachting lze dělat v každém věku a nejsou zde žádné limity.

IT REGATTA 2015
– CIO BUSINESS WORLD CUP

IT REGATTA 2014 ALL IN

9.–13. září 2015
Chorvatsko, Biograd na Moru
BAVARIA 42 Match



ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Do 15. 1. 2015  
199 000 Kč/celá loď (v ceně 8 osob vč. kapitána )

Po 15. 1. 2015  
225 000 Kč/celá loď (v ceně 8 osob vč. kapitána )
Uvedené ceny jsou bez DPH!
Účastnický poplatek se hradí ve 2 splátkách  
formou záloh.
Faktura je vystavena jako daňově uznatelný náklad  
(propagace společnosti na regattě).
 
CENA ZAHRNUJE...

  kompletní náklady posádky v závodě, vč. kapitána 
dodávaného 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 závěrečnou party)
  after party v Praze 
propagace akce, video, foto...

 

KONTAKT A REGISTRACE
Manažer regatty – Pavel Winkler
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


