
Szanowni Państwo,

Dziesiąty raz spotkamy się na Mazurach w weekend 1-3 września 2017 r. 

Tak jak w ubiegłym roku zapraszamy do Mikołajek. Zaczniemy od piątkowego  
spotkania na Jeziorze Mikołajskim, gdzie odbędziemy (nieobowiązkowe)  
regaty Omeg. 

Wieczorem kolacja i wieczór integracyjny przy tradycyjnych szantach.  
W sobotę i w niedzielę regaty na jachtach kabinowych.

Zapraszamy do wspólnego żeglowania i rywalizacji.

Lech Pilawski 
Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan



Termin i miejsce regat:

01-03.09.2017 r., Mikołajki

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 i Antila 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 mromanska@grupaamax.pl  +  48 663 42 77 78

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 20 czerwca 2017 r. poprzez odesłanie wypełnionego 
formularza.

4. Wniesienie opłaty za udział w regatach do dnia 5 lipca 2017 r.



Koszty:

Koszty dojazdu i udziału w regatach pokrywają załogi. 

Cena 3 900 zł + 23% VAT za udział 5-osobowej załogi obejmuje:
• czarter jachtu kabinowego z ubezpieczeniem
• sprzątanie jachtu
• wyżywienie:

 -  kolacja w piątek i sobotę, 
 -  śniadanie w sobotę i niedzielę, 
 -  obiad w sobotę i niedzielę

• wieczór w piątek z muzyką na żywo i beczką piwa
• uroczystą kolację z winem i piwem oraz wieczór z muzyką na żywo w sobotę 
• gadżety dla załogi,  statuetkę i dyplom
• bezpłatny dostęp do WC i pryszniców
• organizację regat z zabezpieczeniem WOPR 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 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 30 czerwca 2017 r.

Wpłaty:

Warunkiem udziału w regatach jest dokonanie do 5 lipca 2017 r. pełnej opłaty  
na konto Konfederacji Lewiatan: 
PEKAO S.A. III o/Warszawa 97 1240 1040 1111 0010 3840 4800 

Do 15 sierpnia 2017, w razie rezygnacji możliwe będzie częściowe odzyskanie wpłaconej na-
leżności (koszt posiłków).  Koszt rezerwacji łódek i koszty poniesione w związku  z organizacją 
regat zostaną potrącone. Po 15 sierpnia 2017 całość opłaty przechodzi na konto organizatora.



Termin zgłoszeń:

20 czerwca 2017 r. 
Uwaga: 
• zgłoszenie udziału w regatach wymaga pełnego wypełnienia formularza i przesłania 

do Konfederacji Lewiatan,
• 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 prosimy o przesłanie mailem lub faksem na adres:
• zarzad@konfederacjalewiatan.pl; informacje: Edyta Kopeć, 22/5599959
• faks: 22 5599910

Noclegi na lądzie

Wioska Żeglarska Mikołajki oferuje uczestnikom Regat swoje Apartamenty Portowe. 
W celu  rezerwacji prosimy o kontakt z Zuzanną Zembik  
marketing@grupaamax.pl, tel. 607 948 474, Adres: Pl. Wolności 9/61, 11-730 Mikołajki 

Cennik: 

Apartament   1-os. 
160,00 zł –10% rabatu na hasło Regaty Lewiatana (śniadania w cenie regat )
Apartamenty 2-os. 
249,00 zł –10% rabatu na hasło Regaty Lewiatana (śniadania w cenie regat)
Apartament  3-os. 
349,00zł –10% rabatu  na hasło Regaty Lewiatan   (śniadania w cenie regat)



Piątek | 1 września

9.00 – 13.00 rejestracja załóg oraz losowanie łódek  
 (Wioska Żeglarska Mikołajki, Ul. Kowalska 3)
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 koncert szantowy

Sobota | 2 września   

07.00 – 9.00 śniadanie w Restauracji Sielawa 
09.30 – 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 obiad w restauracji Pod Jabłoniami w Starych Sadach. 
20.00 kolacja integracyjna (namiot w Wiosce Żeglarskiej) i koncert.

Niedziela | 3 września 

07.00 – 9.00 śniadanie w Restauracji Sielawa
09.30 –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
 
 
Niespodzianka poza regatami.
Mając na uwadze dobrą współpracę, wszystkim Członkom Konfederacji Lewiatan Grupa Amax 
na hasło „Lewiatan” udzieliła stałego 10% rabatu na czarter jachtów Maxus 33 RS.1. z floty fir-
my oraz na noclegi w Apartamentach Portowych w Mikołajkach oraz noclegi w Apartamentach 
w Stare Sady Pod Jabłonkami Port&Chillout.
Czartery jachtów: 
www.kapitanat@grupaamax.com.pl  
www.apartamenty@grupaamax.pl 
Grupie Amax dziękujemy, a Państwa zachęcamy do korzystania.

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

Serdecznie zapraszamy 
Konfederacja Lewiatan 

Warszawa, 11 maja 2017 r.

PROGRAM REGAT 
(wstępny)


