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Sezon 2020 był dla nas wszystkich 
wyjątkowy. Mimo wielu ograniczeń i 
przeciwności udało nam poprzez udział  
w kilkunastu imprezach regatowych 
ugruntować naszą pozycję w rankingach.

Korzystając z każdej nadarzającej się 
okazji budowaliśmy  konsekwentnie 
wizerunek zwartego, solidnego zespołu 
który spaja wspólna pasja i wsparcie 
solidnego sponsora.
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Braliśmy udział między innymi w:
• Lotos NORD CUP 2020
 Gdańsk, Gdynia, Sopot. 
• Długodystansowe 
 Mistrzostwa Polski
 Anwil CUP -  Włocławek
• Mistrzostw Polski Jachtów  
 Kabinowych - Morąg
• Błękitna Wstęga Jezioraka
• Błękitna Wstęga
 Zalewu Włocławskiego
• PPJK - Mrągowo



be part of our teamZ każdej z imprez  przywieźliśmy trofeum.
Czasem nawet kilka....

W naszej klasie OPEN mieliśmy okazję konkurować 
z najlepszymi żeglarzami regatowymi w Polsce.

Wszystkie zdobyte doświadczenia zamierzamy 
wykorzystać w kolejnych sezonach aby utrzymać 
wyśmienite wyniki. 
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Wszystkie nasze sukcesy nie były by 
możliwe bez Waszego zaangażowania 
za które serdecznie dziękujemy!

Staraliśmy się godnie reprezentować barwy 
firmy KLEIB oraz ducha zdrowej sportowej 
rywalizacji jaką reprezentuje w biznesie. 

Wykorzystaliśmy każdą okazję by pokazać logo i barwy 
firmy i informować zainteresowanych o zakresie 
działalności i zaletach produktów.
 
Nasz profil na FB notował rekordowe reakcje dzięki 
nowym relacją na żywo oraz filmom 360. 

Jacht  miedzy wyścigami zawsze nosił banderę firmową.

Liczymy na równie owocną współpracę w sezonie 2021!
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Plany regatowe na sezon 2021
• udział we wszystkich imprezach  
 organizowanych w ramach PPJK

• udział w regatach morskich 
 na wodach zatoki Gdańskiej 
 (Nord CUP, Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej, Puchar Westerplatte)

• udział we wszystkich regatach organizowanych
 na Zalewie Włocławskim

• udział w największych regatach branży budowlanej
 jako Kleib Sailing Team w Chorwacji - regaty FAKRO.
 Regaty trwają 5 dni, na profesjonalnie przygotowanych jachtach morskich.

 Mimo turystycznego charakteru rywalizacja jest bardzo profesjonalna 
 a jachty wyposażone w żagle dodatkowe (genakery) stawiają wysokie
 wymagania załogom. W bajecznych warunkach jakie oferuje Adriatyk 
 rywalizują ze sobą w klasie profi najlepsi polscy żeglarze regatowi 
 oraz największe firmy budowlane.

 Byli byśmy zaszczyceni jeśli chcieli byście towarzyszyć nam w tej przygodzie 
 jako pełnoprawna część załogi - zapraszamy! (zapewniamy szkolenie).

 Więcej informacji: regaty.fakro.pl
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www.kleib.pl

www.kleib.pl • Polska Chemia Budowlana

Wymiana genakera
możliwa kolorystyka sponsora

Wymiana foka
możliwe oznakowanie sponsora

Wymiana bomu
możliwe oznakowanie sponsora
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Zmiany
i modyfikacje

Wymiana miecza
zmiana konstrukcyjna



be part of our teamSerdecznie dziekujemy 
za nieocenione wsparcie!

Mamy nadzieje na zacieśnianie 
wiezi i dalszą owocną współpracę

Gwarantujemy pełne zaangażowanie 
i wiele fantastycznych emocji w sezonie 2021.
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