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Klasa Omega – historia

Idea regat

Historia Jachtu Omega

Pierwsze Omegi powstały w Warszawie na Powiślu, w trakcie oku-

Ideą regat o Puchar Dzielnicy Wisła w klasie Omega jest popularyza-

1940 - 1941 - projekt i konstrukcja

pacji w 1942 roku. Ich konstruktorem był Juliusz Sieradzki. Na prze-

cja wiedzy na temat warszawskich korzeni klasy Omega i powrót naj-

strzeni 75 lat Omegi stały się najpopularniejszymi łódkami w Polsce,

popularniejszego modelu żaglówek do wiślanego krajobrazu. Pierw-

z którymi miał styczność prawie każdy żeglarz, a ich ponadczasowa

sze Regat o Puchar Dzielnicy Wisła w klasie Omega odbyły się 23

konstrukcja sprawia, że do dnia dzisiejszego są aktywnie wykorzysty-

i 24 czerwca 2018. Udział w rywalizacji wzięło 21 załóg, a wśród za-

wane zarówno szkoleniowo, w rejsach, jak i regatowo. Jednak mało

proszonych gości - wybitnych warszawskich żeglarzy, stawili się Mi-

kto wie, że ta narodowa klasa żeglarska została zaprojektowana

strzowie świata, Europy i Polski, prezentując kibicom zgromadzonym

i zwodowana w Stolicy z myślą o żegludze rzecznej.

na bulwarach Warszawskich swoje wyjątkowe umiejętności. Regaty
zainspirowały też szereg inicjatyw wpierających i popularyzujących
żeglowanie w Warszawie.

1942 - zwodowanie pierwszej Omegi
1944 - udział łódek w Powstaniu Warszawskim
1951 - pierwsze Mistrzostwa Polski
1981 - Mazurska Operacja Żagiel - reaktywowanie klasy Omega jako
klasy regatowej
2011 - ponad 100 załóg w Akademickich Mistrzostwach Polski
2018 - Pierwsze regaty o Puchar Dzielnicy Wisła
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Regaty 21-23.06.2019
Sukces pierwszej edycji Regat pokazał głód na żeglarstwo w War-

Klasa OPEN – dla wszystkich, którzy pływają na żaglu i chcą zawal-

Regaty Mistrzów - pokazowe wyścigi dla publiczności i mediów,

szawie. W 2019 roku przy współpracy z obchodzącym 95 lecie Yacht

czyć o puchar Dzielnicy Wisła.

w których ośmiu zaproszonych mistrzów żeglarstwa, wraz ze swo-

Klubem Polski Warszawa, pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia
Klasy Omega oraz Polskiego Związku Żeglarskiego planujemy rozegranie 4 kategorii - Omega Sport, Standard i Retro, klasy OPEN, oraz
Wyścig Mistrzów.
Do udziału w Wyścigu Mistrzów zaproszeni zostaną najlepsi polscy
żeglarze, dla których Omega i Wisła będzie wspólnym mianownikiem

Klasa Omega SPORT – to rywalizacja najnowocześniejszych, najszybszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie jachtów typu
Omega jakie kiedykolwiek powstały.
Klasa Omega STANDARD – prawdopodobnie najliczniejsza kategoria
w regatach. Każdy posiadacz Omegi może w niej wystartować.

i wyjątkową okazją do sprawdzenia swoich umiejętności! Malowane

Klasa Retro Omega – tradycyjne, drewniane, słomkowe kadłuby

żagle jachtów biorących udział w regatach będą kolorowe i zaskaku-

Omeg pod pełnymi żaglami nie dościgną sportowych wersji lecz ich

jące, tworząc pływającą galerie sztuki. Wydarzeniom na wodzie to-

urok nie ma sobie równych.

warzyszyły będą liczne atrakcje na lądzie i strefy kibica. Zakończenie

imi załogami będzie miał okazję rywalizować o miano najlepszego
z najlepszych.
W 2018 wśród mistrzów byli m.in. Dominik Życki - Mistrz świata i Europy w klasie Star i wielokrotny Mistrz Polski i olimpijczyk w różnych
klasach, Kuba Pawluk m.in. Mistrz Polski w Match Racingu, Anna Weinzier - 10-krotna Mistrzyni Polski w klasie Laser, Krzysztof Baranowski - Kapitan Żeglugi Wielkiej.

#Kibice #DzielnicaWisła #PucharDzielnicyWisła #RegatyOmeg

odbędzie się przed wielotysięczną publiką przy współpracy z Wian-

Wychodząc naprzeciw bardzo licznym ubiegłorocznym zapytaniom

#AktywnieNadWisłą #OmegaWarszawska #RetroOmega

kami Warszawskimi.

zapewnimy również możliwość czarteru jachtów.

#WiankiNadWisłą #Regaty #ŻagleWarszawskie
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Wydarzenia towarzyszące regatom
Przed
• Promocja regat podczas targów Wiatr i Woda w Warszawie
• Udział Omeg z brandingiem partnerów w kluczowych wydarzeniach m.in. Otwarcie sezonu nad Wisłą
• Inauguracja Wiślanej Akademii Żeglarskiej
• Konferencja prasowa
W trakcie
• Wystawa Retro Omeg na bulwarach
• Strefa kibica i komentarz na żywo
• Wspólne malowanie żagli w strefie dla dzieci
• Sailors Party
• Pokaz sztucznych ogni z Wiankami Warszawskimi
• Dedykowane rejsy dla gości VIP i przedstawicieli mediów
• Bezpłatne rejsy dla Warszawiaków
Po
• Wystawa zdjęć z regat na bulwarach nadwiślańskich
• Cykl darmowych szkoleń żeglarskich na Omegach
• Udział Omeg z brandingiem partnerów w kluczowych wydarzeniach miejskich - Godzina W na Wiśle, Święto Wisły, Festiwal Wisły w Toruniu

Dla Partnerów
• Stoisko promocyjne na bulwarach wiślanych
• Dedykowane działania promocyjno - komunikacyjne
• Wyjątkowy branding
• Wypracowanie dedykowanych form aktywności
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Wiślana Akademia Żeglarska
Pragniemy aby regaty były nie tylko okazją do żeglowania dla sprawnych żeglarzy, ale inspiracją do rozpoczęcie swojej przygody pod żaglami. Wiślana Akademia Żeglarstwa to inicjatywa dająca możliwość
każdemu chętnemu do spróbowania swoich sił! Przy współpracy z naszymi Partnerami planujemy darmowe zajęcia teoretyczne i praktyczne na Omegach.

Planujemy
• Regularne spotkania od maja w września
• 10 dni zajęć teoretycznych
• 20 dni zajęć praktycznych na Wiśle - z wykorzystaniem malowanych żagli Partnerów!
• Udział w głównych wydarzeniach na Wiśle: Otwarcie sezonu,
Wianki Warszawskie, Godzina W, Święto Wisły
• Zabrać ponad 700 osób w rejsy po Wiśle!
• Dotrzeć do tysięcy warszawiaków spędzających czas nad Wisłą

Zostań Partnerem
• ZORG A NIZUJ Z A JĘCIA N A WIŚLE DL A S WOICH PR ACOWNIKÓW I KLIE NTÓW!
• ZOS TA Ń PA RTN E RE M WIŚL A N E J A K A DE MII Ż EG L A R SKIE J

Współorganizator
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Wyjątkowe miejsce, wielki potencjał

Pływająca galeria sztuki

#retroOmega

Bulwary nad Wisłą w Warszawie w krótkim czasie stały się najpo-

Obecność Omeg na Wiśle to zaskakujący widok, potęgowany przez

Przywrócenie Omeg na stołeczny odcinek Wisły to też pokazania ko-

pularniejszym miejscem spędzania czasy w Stolicy, wizytówką po-

wyjątkowe kolorowe żagle. W 2018 zaprosiliśmy artystów, których

rzeni tego wyjątkowego jachtu. Jednym z celów projektu jest pozy-

kazującą Miasto w zupełnie nowy sposób. Wyśmienita lokalizacja,

inspiruje Warszawa i Wisła do stworzenia dzieł, które nanieśliśmy

skanie, odbudowanie i przywrócenie do świetności drewnianej Omegi

nowoczesna architektura i bogata infrastruktura gwarantują komfort

na żagle. Część grafik żagli np. Legia Warszawa została wyłoniona

zbudowanej w technologii słomkowej, z tradycyjną „rogatnicą”, drew-

obserwowania regat z licznych punktów widokowych. Ponadto na

w konkursie, aktywizując tysiące warszawiaków w głosowaniu na

nianym masztem i bomem. Klasyczny kształt, magia drewnianej kon-

nowych pływających barkach przygotowane zostaną strefy kibica,

wybrany projekt. W 2019 pragniemy, aby do pływającej galerii dołą-

strukcji i piękny drewniany pokład przyciągają jak magnes nie tylko

które zapewnią doskonałą widoczność zmagań na wodzie. Współ-

czymy kolejne niesamowite prace. Wybrane żagle będą wykorzystane

żeglarzy, ale i osoby postronne. Omega retro stanowić będzie rucho-

praca z Miastem Stołecznym Warszawa, Warszawskimi Wiankami,

przy Wiślanej Akademii Żeglarskiej, popłyną do Gdańska a także we-

my nośnik promocyjny do wykorzystanie w dowolnym miejscu.

oraz projektami nadwiślanymi daje gwarancję pokazania żeglarstwa

zmą udziału w Festiwalu Wisły w Toruniu! Dzięki tym aktywnościom

w zupełnie nowej jakości i formule oraz do masowego uczestnictwa

o Regatach o Puchar Dzielnicy Wisła dowie się cała Polska!

warszawiaków w wydarzeniu.
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Harmonogram działań
• Listopad 2018 - Prezentacja regat na targac Boat Show w Łodzi.
Ustalenie kalendarza klasy Omega na 2019 rok
• Grudzień 2018 / Styczeń 2019 - prezentacje m.in. ma Jacht Film
Festiwal, Tawerna Korsarz. Pozyskanie Partnerów regat
• Luty 2019 - rozpoczęcie dedykowanej kampanii informacyjnej
• Marzec 2019 - prezentacja regat na Targach Wiatr i Woda i rozpoczęcie zgłoszeń. Ekspozycja #retroOmega. Zaproszenie do udziału Mistrzów.
• Kwiecień / Maj 2019 – otwarty konkurs na projekt żagla z wybranym Partnerem.
• Maj / Czerwiec 2019 - prezentacja Mistrzów biorących udział
w regatach oraz załóg zgłaszających się w pozostałych katego-

Działania promocyjne
»»Od 13.05 - prezentacja Partnerów i Sponsorów regat

• Całoroczny plan komunikacji

»»13.06 - zakończenie zgłoszeń do regat

• Promocja podczas największych imprez żeglarskich w Polsce

»»14-16.06 - inauguracja Wiślanej Akademii Żeglarskiej

• Dedykowane materiały prasowe

»»18.06 - konferencja prasowa

•

»»21.06 - treningi na akwenie regat

• Nośniki reklamowe w przestrzeni miejskiej – reklama w środkach

»»21.06 - otwarcie regat i Sailors Party
»»22.06 - regaty klas OPEN, Standard i Sport, działanie strefy kibica, warsztaty i animacje żeglarskie
»»22.06 - Regaty Mistrzów i wyścig o Puchar Wianków
»»23.06 - regaty klas OPEN, Standard i Sport dzień, regaty dla
Partnerów

riach
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Relacja zdjęciowa

transportu miejskiego, city lighty, bilbordy, nośniki reklamowe na
przystankach autobusowych
• Działania promocyjne przy użyciu kanałów komunikacyjnych
partnerów – UM Warszawy, Wianki Warszawskie
• Dedykowane Partnerom aktywności promocyjne

Pierwsze regaty o Puchar Dzielnicy Wisła
w klasie Omega 2018 - podsumowanie
Amsterdam, Londyn, Nowy York, Paryż – to wspaniałe miasta, organizujące raz do roku regaty w ścisłym centrum. W 2018 dołączyła do nich
Warszawa, posiadająca jednak dodatkowy atut – własną łódkę, popularną, uniwersalną i ponadczasową jaką niewątpliwie jest Omega!
Z bulwarów i plaż jachty są doskonale widoczne, wszystkie elementy
taktyki żeglarskiej są dla kibiców na wyciągniecie ręki. W przywrócenie
Omeg na Wisłę zaangażowało się wiele warszawskich pomiotów: Stołeczna Estrada - organizator Wianków nad Wisłą, Dom Development,
Legia Warszawa i MPWiK, które wyprodukowały malowane żagle,
Yacht Klub Polski Warszawa - posiadający siedzibę nad Wisłą. Wydarzenie realizowane jest przy współpracy z miastem stołecznym Warszawą pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki Morskiej
i Żeglugi, Prezydenta m.st. Warszawy, Polskiego Związku Żeglarskiego oraz Województwa Mazowieckiego. Oprócz regat przy współpracy
ze Stowarzyszeniem Serduszko dla Dzieci, zrealizowano w okresie od
maja do września 10 bezpłatnych, pokazowych dni żeglarskich, dzięki
którym każdy warszawiak mógł rozpocząć swoją przygodę z Wisłą!

• T YSIĄCE KIBICÓW N A BU LWA R ACH WA R S Z AWSKICH
• WSP Ó ŁPR AC A Z WIA N K A MI WA R S Z AWSKIMI
• RE JS Y DL A WA R S Z AWIA KÓW
• S TRE FA Ż EG L A R SKICH A NIM AC JI
• Z AINTE RE SOWA NIE M E DIÓW

Współorganizatorzy edycji 2018
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3 000 000

Wysokość ekwiwalentu reklamowego w poszczególnych mediach*

taki zasięg miały kanały
z których korzystaliśmy

1 600 000
380 000

zł ekwiwalentu reklamowego
w okresie od maja do lipca 2018

61 000

radio

tv

portale

wideo

pozostałe

SUMA

54 643

74 591

11 956

61 889

13 897

12 159

229 135

Wysokość dotarcia do odbiorców w poszczególnych mediach*

do tylu osób dotarły nasze komunikaty

odbiorców ﬁlmu z Regat
(i 200 udostępnień)

prasa

prasa

radio

tv

facebook

twitter

pozostałe

SUMA

441 164

226 000

209 869

254 600

288 923

167 940

1 588 496

* Raport IMM za okres 08.06 - 29.06.2018



22 000 wyświetleń | 184 udostępnienia | 60 757 odbiorców | 5602 kliknięcia
https://www.facebook.com/ZagleWarszawskie/videos/435288533605345/
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60

ZAWODNIKÓW

Rejs do Gdańska!

Spotkanie 6
Gdańsk
Żuławy

Eventy w miastach
• Bezpłatne rejsy dla chętnych

Idea żeglowania po Wiśle, jest żywa na każdym jej odcinku. Corocznie
zyskuje na znaczeniu turystycznym, wodniackim, sportowym i gospo-

• Relacja z przebiegu rejsu
Spotkanie 5
Tczew

darczym! Poszerzając grono odbiorców i miłośników klasy Omega
pragniemy po regatach o Puchar Dzielnicy Wisła zrealizować rejs do

• Fotograficzna wystawa o Omegach
• Spotkania z mediami

Gdańska. W trakcie ponad 440 kilometrowego rejsu zmienna 3-5 osobowa załoga odkryje wiślane tajemnice, przepiękną naturę i odwiedzi

• Aktywności dedykowane Partnerom

główne nadwiślańskie miasta. W ramach prowadzony konkursów bę-

• Animacje wiślane dla dzieci.

dzie można dołączyć do załogi na odcinku. Na zakończenie rejsu Jacht
Omega weźmie udział na honorowym miejscu w paradzie organizo-

Finał na Baltic Sail Gdańsk

wanej w ramach Baltic Sail Gdańsk. Załoga będzie prowadziła stała
relację z rejsu, a w zaplanowanych przystankach przy współpracy

• 4 dniowy zlot żaglowców

z lokalnymi samorządami i klubami wodniackimi odbędą się spotkania promujące żeglowania po rzece.

Rejs do Gdańska

• Ponad 100 000 bezpośrednich uczestników wydarzenia.
Zamek Krzyżacki
w Świeciu

Spotkanie 4
Grudziądz

• Możliwość stoiska promocyjnego dla projektu i Partnerów

• Atrakcyjna formuła i materiały

• Udział w paradzie żaglowców

Bydgoszcz

#WISŁA #TORUŃ #PŁOCK #WŁOCŁAWEK #GRUDZIĄDZ #TCZEW

• Dotarcie do tysięcy odbiorców, poszukujących ciekawych form

#GDAŃSK #REGATY #MEDIA #SPORT #WODA #WARSZAWA

letniego wypoczynku
• Wielki finał na Baltic Sail Gdańsk
• Ogólnopolski zasięg

• Udział załogi w wydarzeniach towarzyszących
• Ogromne zainteresowania mediów

• 6 spotkań w wyjątkowych miejscach

• Stałe zainteresowanie mediów

• Święto żeglarstwa w Gdańsku

#WYTRWAŁOŚĆ #EKOLOGIA #DETERMINACJA #TRADYCJA #AKTYWNOŚĆ

Spotkanie 3
Toruń
Ciechocinek

#PASJA

• Stała relacja foto- wideo

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁTWORZENIA REJSU

Dobrzyń Nad Wisła
Spotkanie 2
Włocławek

Spotkanie 1
Płock
Modlin

Udział jachtu w Regatach o Puchar Dzielnicy Wisła
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Warszawa

Zapraszamy do współpracy
Kasper Orkisz
501 094 461
info@zaglewarszawskie.pl
www.zaglewarszawskie.pl
 / ZagleWarszawskie

Organizatorzy

Patronat

Współpraca
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