16. ročník

CHARITY
Challenge for a
Cause

IT REGATTA 2020
CIO BUSINESS WORLD CUP
28.9.-2.10. 2020, CROATIA

PODPORA DOBRÉ VĚCI

BUSINESS

ZÁBAVA

MISE 2020-2030

VIZE 2020-2030
• Setkávání pro dobrou věc.
IT REGATTA má za cíl podpořit potřebné projekty
v oblasti charity a udržitelnosti v kombinaci s
navázáním byznys partnerství jednotlivých firem
a prohloubení vztahů se zaměstnanci, partnery a
zákazníky.
• IT REGATTA je vlajkový projekt, jak dělat
marketing i eventy odpovědně a účelně.
• IT REGATTA se snaží ukázat firmám, že
marketingové investice mohou být i zodpovědné
a pomocí jedné aktivity lze spojit business,
podporou dobré věci i zábavu.

CSR
• Každý zúčastněný tým bude závodit ve prospěch svého
vybraného projektu spadající do oblasti charity nebo
společenské odpovědnosti. Projekt si tým vybere
předem sám nebo z nabídky, kterou mu poskytne
pořadatel. Všechny projekty budou komunikovány v
komunikačních kanálech IT REGATTY.
• Organizátor společně s generálním partnerem regaty
poskytnou částku ~1 mio* CZK, která bude po
ukončení regaty rozdělena mezi projekty účastníků dle
dosaženého výsledku.
• Další faktorem pro dělení finančního příspěvku bude
schopnost (nikoliv povinnost – není podmínkou účasti
na regatě) účastníka maximalizovat finanční
prostředky pomocí fundraisingu a svých fanoušků –
Challenge for a Cause.
* dle finální investice generálního partnera

POPIS AKCE
IT REGATTA 2020 je společný závod týmů pro dobrou věc na one
design kajutových plachetnicích pod vedením profesionálních
kapitánů z řad českých reprezentantů v jachtingu.
• 1,5 dne trénink (nepovinný) + 3,5 dne závodění

• okruhové i navigační rozjížďky
• ALL IN catering denní servis
• zahajovací a závěrečná party

• networking

CO MŮŽETE OČEKÁVAT
✓ Ideální prostředí pro prohloubení přátelských i
obchodních vztahů a navázání nových kontaktů.
✓ Skvělá atmosféra, akce vhodná pro významné
klienty, teambuilding či vlastní propagaci.
✓ Plno sportovních a společenských zážitků sdílených
s vaší posádkou i s ostatními účastníky akce.
✓ Nejsou nutné žádné zkušenosti s jachtingem.
✓ Zkušený profesionální jachtař přiřazený do každé
posádky.
✓ S jachtingem lze začít v každém věku.

16. ročník
•
•
•
•

více závodění
pro zájemce o 1 den tréninku navíc
nové lokality – např. Vodice, Zlarin
návrat ke kořenům – závodění pro dobrou věc

HARMONOGRAM

30.09. 2020 11 – 18h závodění

28.09. 2020

10 – 18h check in, individuální trénink

01.10. 2020 11 – 18h závodění

29.09. 2020

08 – 10h snídaně

20h večeře + společenský večer

10 – 15h individuální trénink

02.10. 2020 11 – 16h závodění

15 – 18h závodění

16 – 18h check out

20h večeře + slavnostní zahájení

18h vyhlášení výsledků na mole
03.10. 2020

IT REGATTA 2005 - 2019

do 09h check out

195 týmů, 34 společností

BAVARIA Cruiser 41S
Kapacita regaty 21 lodí

3 kajuty + salon
Velikost posádky: 7 osob + kapitán

• moderní regatová plachetnice
• pobytový komfort + závodní vlastnosti
• dvě kormidelní kola
• dostatek pohodlí pro celou posádku

ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Ubytování účastníků je na lodích (8 osob) ve třech kajutách pro dva
+2 lidé v salonu. V případě zájmu zajistíme účastníkům hotel či penzion.
Doprava je individuální a není zajištěna pořadatelem.
BASIC
Do 15. 1. 2020

140.000 Kč + DPH (v ceně 8 osob vč. kapitána)

Po 15.1. 2020

155.000 Kč + DPH

Cena BASIC zahrnuje: organizační a startovní poplatek, pronájem plachetnice,
kotvení a veškeré další poplatky, ubytování na plachetnicích, vlajka účastníka na
lodi, zahajovací party, video, foto, trička Helly Hansen)
ALL IN
Do 15. 1. 2020

230.000 Kč + DPH (v ceně 8 osob vč. kapitána)

Po 15.1. 2020

250.000 Kč + DPH

Cena ALL IN zahrnuje: BASIC + kompletní náklady posádky v závodě, vč. kapitána
zajištěného pořadatelem, turistické taxy, složení kauce 3 000 EUR za účastníka a
její pojištění, polep trupu plachetnice logem společnosti, stravování (denně
snídaně, lunchpack na vodu, pitný režim), vstup na druhou party v Chorvatsku,
afterparty v Praze, propagace účastníka ve spojení s akcí

5 nejčastějších mýtů a dotazůo pobytu na lodi při regatě
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 sebudete 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.

Uvažujete o účasti na regatě? Zajímá vás možnost stát se jejím partnerem?

Neváhejte nás nezávazně kontaktovat.

Manažer regaty:

Pavel Winkler, p.winkler@yfa.cz, +420 602 311 103

Komunikace s účastníky:

Jana Bezušková, j.bezuskova@yfa.cz, +420 777 662 281
www.itregatta.cz, www.yfa.cz

