
Regaty  to zarazem 
rywalizacja sportowa i doskonała zabawa dla 
liderów polskiej przedsiębiorczości oraz wydarzenie 
promujące unikatowy na skalę Polski i Europy 
projekt deweloperski realizowany  przez Grupę 
Kapitałową PHN - Yacht Park.

 tradycyjnie zostały 
połączone  z akcją charytatywną, w ramach której 
każda z drużyn regatowych przekaże darowiznę 
na rzecz Hospicjum  dla Dzieci „Bursztynowa 
Przystań” w Gdyni.
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  ajcyde agurd ot
wyjątkowych regat żeglarskich, podczas których 
z portu w Gdyni na Zatokę Gdańską wypłyną 
entuzjaści żeglarskich przygód.
 
Wydarzenie organizowane przez Polski Holding 
Nieruchomości S.A. odbędzie się w dniach 7-9 
lipca 2017 r. na kabinowych jachtach żaglowych. 
W tegorocznej edycji zmierzy się 28 drużyn.

Poznaj Yacht Park, nowe oblicze Gdyni.

Komfortowe apartamenty, z dużymi przeszkleniami  
położone tuż nad wodą sprawią wrażenie przebywania  
na luksusowym jachcie, gdzie jest mnóstwo słońca  i czuć 
powiew morskiej bryzy.

Yacht Park w Gdyni to lokalizacja unikatowa na skalę Polski 
 i  Europy. Luksusowy kompleks mieszkalny, nowoczesna 
przystań jachtowa oraz aleja spacerowa z butikami 
 i restauracjami stworzą miejsce, gdzie warto być.

Yacht ParkW nadbrzeżnym pasie, na gdyńskim Molo 
Rybackim powstanie miejsce wyjątkowe, 
inspirowane najlepszymi  na świecie 
projektami marin.

Yacht Park to jedyna taka inwestycja w Polsce, 
usytuowana w pięknej, morskiej scenerii z widokiem 
na cumujące jachty i modernistyczne Śródmieście Gdyni.
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2016PHN-GDYNIA VIP RACING 2016
W trakcie ubiegłorocznego wydarzenia zebraliśmy  
kwotę 75.000 zł, która została przekazana na rzecz 
Hospicjum dla Dzieci „Bursztynowa Przystań” w Gdyni. 
W regatach udział wzięło 16 załóg, a gościem specjalnym był 
Pan Mateusz Kusznierewicz - złoty medalista olimpijski. Udział 
w wydarzeniu wzięli również Pan Tomasz Cichocki, legendarny 
polski żeglarz oceaniczny, posiadający na koncie samotne 
opłynięcie kuli ziemskiej oraz Pan Zbigniew Gutkowski, 
pierwszy w historii Polak, który wystartował w regatach 
okołoziemskich VELUX 5 Oceans Race oraz Vendée Globe.

Sukces ubiegłorocznych charytatywnych regat 
żeglarskich PHN-GDYNIA VIP RACING sprawił, 
iż jest to cykliczne wydarzenie Polskiego Holdingu 
Nieruchomości S.A., które na stałe wpisało 
się do letniego kalendarza i odbywać się będzie 
na początku lipca.

Tegoroczne przedsięwzięcie zostało objęte honorowym 
patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 
oraz Prezydenta Miasta Gdynia.

Załogi i sprzęt

Każda firma zgłasza do udziału w regatach 
żeglarskich załogę liczącą czterech załogantów. 
Wsród załogantów musi znaleźć się przynajmniej 
jeden członek Zarządu oraz jedna osoba 
z uprawnieniami min. żeglarza jachtowego. Regaty 
odbędą się na kabinowych jachtach żaglowych 
Balt 23 z załogami 4-osobowymi.

Zakwaterowanie

Uczestnicy będą zakwaterowani w Hotelu 
Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront, należącym 
do miedzynarodowej sieci hoteli Marriott 
International. Hotel zlokalizowany jest w atrakcyjnej 
części miasta, pomiędzy Skwerem Kościuszki, 
a wieżowcem Sea Towers, tuż przy nabrzeżu 
Gdyni. Obiekt jest częścią całego, rozbudowanego 
kompleksu o nazwie Waterfront. Położenie przy 
nabrzeżu to zdecydowanie najbardziej atrakcyjne 
miejsce w Śródmieściu Gdyni.

Formuła regat

Regaty na akwenie Zatoki Gdańskiej w okolicy 
Gdyni będą miały profesjonalną formułę. Trasa wieść 
będzie po „śledziu”, a wyścigi odbywać sie będą 
dookoła ustawionych boi. Nad przebiegiem regat 
czuwać będzie doświadczony sędzia. Rozegrane 
zostaną dwie rundy oraz runda finałowa.

7 LIPCA 
(PIĄTEK)

8 LIPCA 
(SOBOTA)

9 LIPCA 
(NIEDZIELA)

9:00 -  Oficjalne otwarcie Regat 
9:30 - 18:00 - Regaty 
20:00 - Koktajl z wręczeniem nagród

10:00 - 14:00 - Indywidualne pływanie 
15:00 - Zakończenie

18:00 -  Zakwaterowanie gości w Hotelu 
20:00 - Rejestracja uczestników i losowanie grup

7-9 lipca 2017

Zatoka Gdańska
Molo Rybackie przy ulicy Hryniewickiego

Gdynia
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Regaty PHN-GDYNIA VIP RACING 2017 to zarazem 
rywalizacja sportowa i doskonała zabawa dla 
liderów polskiej przedsiębiorczości oraz wydarzenie 
promujące unikatowy na skalę Polski i Europy 
projekt deweloperski realizowany  przez Grupę 
Kapitałową PHN - Yacht Park.

PHN-GDYNIA VIP RACING 2017 tradycyjnie zostały 
połączone  z akcją charytatywną, w ramach której 
każda z drużyn regatowych przekaże darowiznę 
na rzecz Hospicjum  dla Dzieci „Bursztynowa 
Przystań” w Gdyni.
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PHN-GDYNIA VIP RACING 2017 to druga edycja  
wyjątkowych regat żeglarskich, podczas których 
z portu w Gdyni na Zatokę Gdańską wypłyną 
entuzjaści żeglarskich przygód.
 
Wydarzenie organizowane przez Polski Holding 
Nieruchomości S.A. odbędzie się w dniach 7-9 
lipca 2017 r. na kabinowych jachtach żaglowych. 
W tegorocznej edycji zmierzy się 28 drużyn.

Poznaj Yacht Park, nowe oblicze Gdyni.

Komfortowe apartamenty, z dużymi przeszkleniami  
położone tuż nad wodą sprawią wrażenie przebywania  
na luksusowym jachcie, gdzie jest mnóstwo słońca  i czuć 
powiew morskiej bryzy.

Yacht Park w Gdyni to lokalizacja unikatowa na skalę Polski 
 i  Europy. Luksusowy kompleks mieszkalny, nowoczesna 
przystań jachtowa oraz aleja spacerowa z butikami 
 i restauracjami stworzą miejsce, gdzie warto być.

Yacht ParkW nadbrzeżnym pasie, na gdyńskim Molo 
Rybackim powstanie miejsce wyjątkowe, 
inspirowane najlepszymi  na świecie 
projektami marin.

Yacht Park to jedyna taka inwestycja w Polsce, 
usytuowana w pięknej, morskiej scenerii z widokiem 
na cumujące jachty i modernistyczne Śródmieście Gdyni.
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