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Zapraszamy na zawody żeglarskie

archiwum NAT

Regaty w klasie Omega
Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. wraz z Ogniskiem
TKKF „Szczygłowice” z Knurowa jest organizatorem Pierwszych
Regat Żeglarskich w klasie Omega o Puchar Prezesa KW SA.
Regaty odbędą się 07.09.2013 r. nad Jeziorem Żywieckim
w Ośrodku Żeglarskim „Fregata” w Zarzeczu.

Do uczestnictwa w Regatach zgłosiły się załogi z następujących zakładów: KWK Szczygłowice, KWK Brzeszcze, KWK
Piast, KWK Ziemowit, KWK Chwałowice, KWK Jankowice,
KWK Bolesław Śmiały, Centrala KW SA, Konsorcjum Ochrony
Kopalń sp. z o.o., Zakład Elektrociepłownie.

P lan dnia :
8:00–9:00 – rejestracja zawodników w biurze regat,
10:00 – oficjalne rozpoczęcie regat,
10:15–13:30 – pierwszy wyścig (3 biegi),
15:00–17:00 – drugi wyścig (2 biegi),
18:00 – uroczyste zakończenie regat,
18:15 – występ zespołu Szkocka Trupa, muzycy z zespołu
Mechanicy Shanty,
19:45 – zakończenie imprezy.
Przy okazji organizacji regat zwróciliśmy się do zakładów
KW SA z propozycją zorganizowania pikniku rodzinnego dla
swoich pracowników. Liczymy na zainteresowanie i pomoc
działów socjalnych.
W tym dniu przewidujemy zniżkową cenę (5 zł/godz.)
za korzystanie z infrastruktury ośrodka, a przede wszystkim
na: basen odkryty z brodzikiem i zjeżdżalnią (w przypadku
korzystnej aury), korty tenisowe, wypożyczalnie sprzętu wodnego (z wyłączeniem omeg).
rekl a m a

Czynne będą punkty gastronomiczne i kawiarnie. Największą atrakcją tego dnia będzie występ zespołu Szkocka Trupa.
Mamy nadzieję, że regaty na stałe wpiszą się w kalendarium imprez dla pracowników KW SA i ich rodzin, a dzień ten
stanie się doskonałą okazją do integracji nie tylko środowiska
żeglarskiego, ale też pracowników KW SA.

Szczegóły dotyczące regat, w tym regulamin, do pobrania
ze strony www.nat.pl (zakładka „Regaty”).
Informacji udzielają: Aneta Poraniewska – dyr. marketingu
i wsparcia sprzedaży, tel. 797 185 935, Piotr Jarząb – kierownik regat, tel. 600 886 449.

