
Drodzy Przyjaciele Regat,  
 
Firma Sailing Event jako organizator oraz pomysłodawca Dariusz Migdal mają zaszczyt 
zaprosić Państwa do udziału w Regatach Ubezpieczeniowych, które odbędą się 4-6 czerwca 
2020 w Klubie Mila w miejscowości Kamień.  
 
Regaty to wydarzenia, które odbywają się jednocześnie: 

1. Żeglarskie Mistrzostwa Polski Branży Ubezpieczeniowej, które składają się z 
kategorii: 

a. Towarzystwa Ubezpieczeniowe 
b. Brokerzy 
c. Multiagenci i agenci 

2. Puchar Prezesów Towarzystw Ubezpieczeniowych 
 
Regaty to zarazem rywalizacja sportowa oraz doskonała okazja do integracji branżowej 
wszystkich firm rynku ubezpieczeń.  
 
Rozbudowany program rozrywkowy oraz otoczenie mazurskiego kurortu sprzyjają wymianie 
doświadczeń zawodowych oraz nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych. Współpraca 
z Gazetą Ubezpieczeniową mediami stanowi uzupełnienie działań marketingowych i PR-
owych czyniąc ten event w branży takim na którym, nie wypada nie być. 
 
Jesteś ciekawy jak wyglądała edycja 2019? Obejrzyj Relację z Regat! 
 
Podstawowe informacje organizacyjne:  

• TERMIN – 4-6 czerwiec 2020 
• MIEJSCE – Klub Mila Kamień 
• JACHTY  

• Antila 24.4 dla Mistrzostw Polski 
• Maxus 33.1 rs dla Pucharu Prezesów  

• ZGŁOSZENIA – do 15.02 wstępne potwierdzenia. Do 28.02 finalne potwierdzenie- 
wpłata zaliczki. 

   
Wszystkie szczegółowe informacje, włącznie z programem regat znajdziecie Państwo na 
stronie http://www.sailingevent.pl/regatyubezpieczeniowe/   
 
Przesyłam informację na temat kosztów i warunków udziału w regatach i tym samym 
zachęcam do udziału! 
 
Możliwości wzięcia udziału: 

1. Firma brokerska wystawia całą załogę 
2. Jeśli nie masz załogi, możesz wystąpić w załodze Polbrokers 

 
Zdecyduj, która forma aktywności będzie dla Was najlepsza: 
  
Regaty Ubezpieczeniowe 

1. Duża aktywność  

https://www.youtube.com/watch?v=qsHdml7recQ
https://www.klubmila.pl/klub-mila-kamien
http://www.sailingevent.pl/regatyubezpieczeniowe/
http://www.sailingevent.pl/wp-content/uploads/2020/01/RegatyUbezpieczeniowe_koszty-uczestnictwa.pdf


2. Sportowe emocje i adrenalina 
3. Wyścigi regatowe  
4. Możliwość wynajęcia Lidera (żeglarza regatowca) 
5. Wymagany sternik z branży- nie zapewniamy sternika 
6. Jachty Antila 24.4- ilość ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń 
7. Zwycięzca zostaje Ubezpieczeniowym Mistrzem Polski  

  
Puchar Prezesów Towarzystw Ubezpieczeniowych 

1. Umiarkowana aktywność  
2. Odkrywanie Mazur z pokładu jachtu  
3. Wyścigów regatowe 
4. Zapewniamy sternika 
5. Jachty Maxus 33.1 rs 
6. Możliwość zabrania na pokład jachtu najlepszych multiagentów, współpracowników, 

klientów. 
                                                                                               
  
W razie wątpliwość pozostaję do Państwa dyspozycji. 
 

https://www.facebook.com/regatyTU/photos/a.241774249332116.1073741829.230518700457671/943014109208123/?type=3&theater

