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ZAPROSZENIE
Szanowni Państwo
Z przyjemnością informujemy, że w dniach 01-03 września 2017 roku organizujemy w
ośrodku KUKLE nad jez. Pomorze-„Ogólnoświatowe Regaty Łódek Okrągłych – KUKLE 2017”.
Jest to jedyna taka impreza na świecie, bo tylko w Kuklach są okrągłe łodzie żaglowe!

Poniżej przedstawiamy ramowy program pobytu:
01 wrzesień 2017
Od godz. 16:00 – przyjazd i zakwaterowanie w budynku hotelowym w pokojach 2-,3-,4-osobowych
19:00 – kolacja i spotkanie organizacyjne
02 wrzesień 2017
08:00 - śniadanie
09:00 – otwarcie regat i odprawa sterników
Do godz.13:00 – biegi
13:30 – obiad
14:30 – biegi
19:00 – kolacja w formie ogniska pod wiatą z oprawą muzyczną i innymi atrakcjami
3 wrzesień 2017
08:00 – śniadanie
09:00 – 12:00 ciąg dalszy biegów lub pływanie rekreacyjne
13:00 – obiad
14:00 - uroczyste zamknięcie Regat i wręczenie nagród na pomoście
Cena: 250,00 zł/os*
* cena obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, udział w regatach oraz ubezpieczenie NW
DODATKOWE INFORMACJE:
Chętnych zapraszamy do przyjazdu już we czwartek 31 sierpnia 2017. dla tych osób proponujemy w piątek rekreacyjne
pływanie na okrągłych łodziach i rozgrzewkę przed regatami
Dodatkowy koszt: 75 zł/os za nocleg ze śniadaniem

Udział w regatach nie wymaga posiadania uprawnień. Dla osób chętnych do wzięcia udziału, a nie
mających żadnego doświadczenia w żeglarstwie, zapewnimy opiekę sternika, (potrzebę opieki sternika
należy zgłosić wraz ze zgłoszeniem do udziału w regatach). Załogi będą nie mniejsze niż 3 osoby ( w tym
sternik). Regaty poprowadzi profesjonalna Komisja Regatowa. W regatach mogą brać udział zarówno
dorośli jak i dzieci.
Zgłoszenia na regaty należy przesyłać na adres biuro@kukle.pl do 22.08.2017. Wpłatę za udział
należy dokonać na konto bankowe Ośrodka Turystycznego „KUKLE” Zygmunt Modzelewski 16-506 GIBY,
Kukle 29, SBR BANK nr konta: 81 8769 0002 0202 0459 2000 0010. Ponadto informujemy, że istnieje
możliwość zakwaterowania w glinianych domkach o ***standardzie campingu. Koszt wynajęcia domku
wynosi 350 zł/ doba (maksymalnie 6 osób w domku).
Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.
Mieczysław Żukowski
Zygmunt Modzelewski
Prezes Stowarzyszenia Alternative Sailing
Właściciel Ośrodka Turystycznego „KUKLE”

