
 
 

Organizator      14-200      Iława 
Dobra Firma       ul. Obr. Westerplatte 4/19 
Karol Górski   sailingevent@gmail.com 
NIP 744-164-40-26 kom. 882 069 309 
 
 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

W imieniu Komisji Klubowej przy Okręgowej radzie Adwokackiej w Warszawie mam przyjemnośd i zaszczyt po raz 

kolejny zaprosid Was do udziału w VIII Adwokackich Mistrzostwach Polski w Żeglarstwie, które odbędą się w dniach 5-8 

września 2013 roku w Węgorzewie.  

Wszelkie informacje zostały umieszczone na stronie internetowej www.akz.org.pl oraz www.sailingevent.pl  . Osoby 

zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie w terminie do dnia 16.08.2013 roku na adres 

sailingevent@gmail.com wraz z potwierdzeniem przelewu.  

Koszt uczestnictwa w Mistrzostwach skalkulowany został na kwotę 460 zł od osoby. Koszt obejmuje: 

 Wyżywienie: śniadania i kolacje  
 Alkohol- pakiet startowy 
 Atrakcje wieczorne  
 Koszulki z logo 
 Ubezpieczenie NNW 
 Trofea i nagrody 
 Cumowanie przy kei, sanitariaty oraz prysznice 

 

Wpłaty za uczestnictwo należy dokonywad przelewem na konto organizatora najpóźniej do dnia 16.08.2013 

Dane do przelewu: 

Dobra Firma Karol Górski 

Ul. Obr. Westerplatte 4/19 

14-200 Iława 

Nr rachunku: PKO BP 87 1020 3583 0000 3502 0114 3577 

Z dopiskiem: „Imię i Nazwisko- AMP 2013” 

Koszt uczestnictwa nie obejmuje kosztu wynajęcia jachtu.  

Organizator dysponuje jednakowymi jachtami klasy Twister 800 N. Ilośd jachtów ograniczona- decyduje kolejnośd 

zgłoszeo.  

Każdy sternik dokonuje rezerwacji jachtu u organizatora regat pod adresem sailingevent@gmail.com  

Czarteru jachtu Twister 800 N (czwartek- niedziela) płatny jest na miejscu w Porcie Keja.  

Koszt wynajęcia jachtu to 700 zł + paliwo 10 l 

Depozyt za jacht na pokrycie ewentualnych szkód wynosi 500 zł i należy go wpłacid przy odbiorze jachtu w Porcie Keja.  

Więcej informacji pod nr telefonu 882 069 309- Karol Górski 

Lub 601 145 404- Komandor Mistrzostw adw. Anisa Gnacikowska 

http://www.akz.org.pl/
http://www.sailingevent.pl/
mailto:sailingevent@gmail.com
mailto:sailingevent@gmail.com
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FLOTA TWISTER 800 N 

WISTER 800 N jest jachtem wszechstronnym, przeznaczonym do żeglowania turystycznego, rodzinnego oraz 

regatowego na wodach śródlądowych. Sprawdza się w rejsach weekendowych, ale przede wszystkim dostarcza 

mocnych wrażeo w wyścigu żeglarskim. Jego właściwości nautyczne sprawiają, że jest to jacht bardzo szybki i 

zwrotny. Jego wyposażenie gwarantuje wysoki komfort pływania, a dopracowane wzornictwo wnętrza z pewnością 

zadowoli estetów.  

 

 

 

Długośd maksymalna (LOA): 8[m] 

Długośd w linii wodnej (KLW):  7.8[m] 

Szerokośd maksymalna (Bmax): 2.7[m] 

Szerokośd w linii wodnej (Bklw): 2.1[m] 

Silnik pomocniczy min..: 6[KM] 

Powierzchnia żagli na wiatr (S): 31 [m2] 

Grot (Sm): 19 [m2] 

Fok (Sj): 12 [m2] 

Wysokośd w kabinie: 1.8[m] 

Załoga: 6-8 osób 

Zanurzenie: 0.35/1.5 [m] 

 

Jacht bardzo czuły na delikatne ruchy sterem. 

Twisterem łatwo się manewruje, nie traci prędkości podczas wykonywania zwrotów i żwawo się rozpędza. Bardzo szybki 

w żegludze pod wiatr i jeszcze szybszy z wiatrem. Żeglowanie na Twisterze  to czysta przyjemnośd!  

 

T 
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PORT I TAWERNA KEJA W WĘGORZEWIE- CZWARTEK, PIĄTEK 

 

ragnę zaproponowad Paostwu port i tawerna Keja w Węgorzewie. Keja w ciągu jednej dekady przeobraziła się z 

małej Tawerny w jeden z najpopularniejszych portów na Mazurach. Jest to miejsce, które przyciąga setki 

żeglarzy z całej polski. W porcie zawsze jest tłum żeglarzy i gwarno od morskich opowieści. Panuje tam iście 

żeglarska atmosfera.   

 

Tawerna Keja usytuowana jest w malowniczej zatoczce Węgorapy na terenie Węgorzewa. Drewniane  wnętrze z 

elementami marynistycznymi, wspaniała kuchnia oraz muzyka szantowa. Miejsce to stanowi idealną oprawę dla regat 

rangi mistrzowskiej pośród wielu jachtów i żeglarzy. Więcej info na www.keja.com.pl  
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STANICA WODNA KIETLICE- PIĄTEK,  SOBOTA 

Były folwark sztynorcki położony na zachodnim brzegu jeziora Mamry Północne.  Położony jest  w samym 
sercu Mazur, nad jeziorem Mamry. Wokół cisza i natura - raj dla żeglarzy, wędkarzy, miłośników przyrody. To 
bezpieczna Przystao  w której oprócz świetnej domowej kuchni serwują drinki z legendarną chiczką.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istnieje możliwośd rezerwacji noclegu. Wszelkie dodatkowe informacje na stronie www.kietlice.pl 

 

 

 

http://www.kietlice.pl/
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HOTEL i SPA OGNISTY PTAK- SOBOTA, NIEDZIELA 

ragnę zaproponowad Paostwu urokliwe miejsce znajdujące się w północno- wschodniej Polsce, miejscowośd 

Ogonki.   Największym atutem tego miejsca jest lokalizacja. Pojezierze Mazurskie, nad samym brzegiem jeziora 

Święcajty, pomiędzy Giżyckiem a Węgorzewem gwarantuje idealną oprawę dla Żeglarskich Mistrzostw Polski 

Adwokatów. 

 

Na terenie Hotelu znajdują się dwa lokale gastronomiczne. Obok restauracji  znajduje się żeglarska tawerna „Karaka”. 

Jest to budynek o osobliwym zamyśle architektonicznym, zlokalizowany nad samym brzegiem jeziora. Nad salą góruje 

bar w kształcie żaglowca. Górny jego pokład tworzy komfortowa loża dla specjalnych Gości. Natomiast centralnym 

punktem tawerny jest imponujących rozmiarów kominek w kształcie latarni morskiej.  
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HOTEL i SPA OGNISTY PTAK nad Jeziorem Święcajty 

ort znajduje się przed Hotelem. Miejsce to przyciąga przede wszystkich wysokim standardem infrastruktury i 

jakością świadczonych usług. Jako dowód,  w 2009 roku miejsce stało się laureatem w rankingu portów i 

przystani magazynu „Żagle”. To nie tylko miejsce do cumowania, lecz „oaza”, gdzie luksus przeplata się z 

ekskluzywnym wypoczynkiem . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do dyspozycji Gości jest 88 stałych miejsc noclegowych oraz 27 miejsc dostawnych, nie tylko w pokojach hotelowych, ale 

również w 15 przestronnych, całorocznych bungalowach. Pokoje hotelowe, studia –dwu,  trzy i czteroosobowe (od 14 do 

30 m2). Bungalowy, położone w niewielkiej odległości od budynku głównego są przestronne (od 50 do 105 m2)oraz 

bardzo komfortowe. W każdym z domków znajduje się przytulny salon z kominkiem oraz dwie lub trzy sypialnie jedno, 

dwu-osobowe. Dodatkowo wszystkie bungalowy posiadają urokliwe, pełne zieleni tarasy z meblami ogrodowymi. 

 

Istnieje możliwośd rezerwacji noclegu. Wszelkie dodatkowe informacje na stronie  

www.ognistyptak.pl 
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