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Studencki Klub Żeglarski Politechniki Warszawskiej
zaprasza na drugą edycję regat SKŻ Classic CUP.

Wzorem poprzedniej edycji regat, tym razem również nie
będzie można korzystać z GPSów, chartplotterów,
radarów i komputerów nawigacyjnych. Zostanie trójkąt,
cyrkiel nawigacyjny i własne umiejętności.

W regulaminie tegorocznych regat zaszło kilka zmian,
które mają uatrakcyjnić regaty. 
Szczegóły pod adresem:
http://skz.elka.pw.edu.pl/regaty_skz.

Armatorzy i kapitanowie, którzy chcieliby wziąć udział
w regatach proszenie są o przysłanie nazwy jachtu,
armatora, imienia i nazwiska kapitana, maksymalnej liczby
załogi, informacji czy będą mieli swoją załogę czy nie i na
jakich zasadach będą ewentualnie do niej przyjmować
oraz telefon kontaktowy i email.
 

 

Osoby indywidualne, które chciałyby wziąć udział w regatach proszone są o przysłanie
swoich podstawowych danych tj.: imię i nazwisko, stopień żeglarski, staż, telefon
kontaktowy i mail.

Kontakt:
Darek Krzemiński
tel.0 603 773 883
krzemin@o2.pl

 

Oceny(0)

Średnia ocena:

Tłumacz »

Chcesz wziąć udział w tworzeniu?
Przyłącz sięlubZaloguj się

Nie ma jeszcze komentarzy.
Bądź pierwszą osobą!
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  Czy podobał Ci się ten artykuł?

 

Liczba zainteresow anych członków : 0

Poleć go innym!

 

 

Polecane artykuły

łódka była mi potrzebna część 5

od 1 członków

okręt Drake’a - Francis Drake, Golden Hinde część 1

od 1 członków

Sunreef 92 Double Deck

od 1 członków

węgierskie morze - balaton, czartery jachtów, węgry część 1

od 1 członków

nie zawsze z wiatrem - dłonie Giocondy - Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, jacht MAZUREK, Naomi

James

od 1 członków

 

 

   Linki sponsorowane

 

 

Czartery jachtów: MAZURY, CHORWAJCA, GRECJA, BALATON, WYSPY KANARYJSKIE Luksusowe jachty, najnowsze modele, atrakcyjne zniżki i
rabaty.
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