
Töltsön egy kellemes hétvégét balatoni 
vitorlázással, kóstolja meg az északi-, 
és a déli part kiváló kézműves borait, 
és támogassa ezzel a Down-szindrómával 
élő kisgyermekeket!

DOWN WIND
JÓTÉKONYSÁGI REGATTA



A Down Egyesület 2013. szeptember 28-30. között jótékonysági 
vitorlás-túrát szervez, melyre rutinos profikat és érdeklődő 
laikusokat egyformán várunk. Az EL Yacht Klub felajánlásából 
6 hajót indítunk ezen a szeptemberi hétvégén, a befolyt 
összegből pedig újszülött Down-szindrómás babák gondozását 
támogatjuk.

Évente száz-százötven Down-szindrómás újszülött jön világra 
Magyarországon. A jótékonysági rendezvény bevételeiből ezen 
újszülöttek számára készítünk Down Baba Kezdőcsomagot, 
mely speciális eszközök és babaápolási termékek mellett a 
Down-szindrómáról szóló fontos tájékoztatókat is tartalmaz. 
A Kezdőcsomagot igyekszünk már az újszülött osztályon 
töltött napok alatt eljuttatni az édesanyáknak, akik így 
azonnal hozzájuthatnak a valódi segítséget, információt 
nyújtó anyagokhoz. A jótékonysági regattán résztvevő 1 fő 
részvételi díjából öt Down Baba Kezdőcsomagot tudunk 
összeállítani.

Időpont: 
2013. szeptember 28-30. 
(szombattól hétfőig)

Helyszín:  
Balatonfüred – Balatonboglár – Balatonfüred

Rendezvény:  
Vitorlástúra 6 db ELAN 310 versenyhajóval, 
két borkóstolós vacsorával. 

Csapatok:  
Hajónként 6 fő (+1 fő saját vagy általunk 
biztosított kormányos)

Díjazás
Az első helyet megszerző csapat 
nyereményei:
- a legénység minden tagja Kovács Antal 
háromszoros magyar bajnok sommelier által 
összeállított kézműves bor-válogatást kap 
a www.pincearon.hu jóvoltából
- a legénység tagjainak a Citroën-Peugeot 
Pásztor jóvoltából – a nyertesek által 
kiválasztott – 2 tesztautóval biztosítunk 
tesztautózást egy-egy hétvégére



Program

Szeptember 28. szombat
8.00-10.00 Találkozó Balatonfüreden, a nemzetközi vitorláskikötőben („Szövi”-ben)
 Reggeli, kávézás, bemutatkozás, hajóátvétel az EL Yacht hajóinál
11.00-től „Rajt”, irány Balatonboglár
  „Erő-összemérés”, első szakasz-verseny
 Cél: előre megállapított „virtuális GPS kapu” a boglári kikötő előtti vízterületen
18.00-től Buszos kirándulás Szőlőskislakra, Légli Géza borászhoz, borkóstolás, vacsora
 Transzfer vissza a boglári kikötőbe
 Alvás a hajón

Szeptember 29. vasárnap
9.00-11.00 Közös reggeli, kávézás
11.00-től „Rajt”, irány Balatonfüred
 „Versengés”, cél a Balatonfüred előtti vizeken „virtuális GPS kapun” történő 
 áthaladás
18.00-től Közös vacsora, borozás a Szöviben
 Vendég: Trombitás Tamás borász Szentbékkálláról 
 és a www.pincearon.hu borbolt képviselője
 Díjak kiosztása az első helyezetteknek
 Alvás a hajón (igény esetén hazautazás)

Szeptember 30. hétfő
9.00-től További szabad vitorlázás, rossz idő esetén Balaton-környéki kirándulási 
 lehetőséggel
18.00-ig Hajóleadás

Ellátás a részvételi díjban:
• reggeli kávé/tea
• napközbeni étkezés: friss hideg élel-

mek és italok a hajókba bekészítve
• vacsora Szőlőskislakon 

(2 fogás, borkóstolóval)
• vacsora Balatonfüreden 

(2 fogás, borkóstolóval)
• szállás a hajón
• szükség esetén bér-kormányos 

költsége

Részvételi díj:
Egyénileg:  60.000 Ft
Csapatban:  250.000 Ft*

* 6 főig értendő, saját kormányos 
esetén 200.000 Ft kaució letétele 
szükséges

Részvételi díj vagy anyagi támogatás 
befizetése:
A részvételi díjat/támogatási összeget 
a Down Egyesület 68800109-11048187 
számú bankszámlájára kérjük elutalni, 
a közleményben „Adomány Down 
Wind” megjegyzés feltüntetésével.

A beérkezett összegről az Egyesület 
igazolást állít ki.



Csatlakozási lehetőség a programhoz

részvétel a Regattán
Várjuk a vitorlázás iránt érdeklődő vagy vitorlázni tudó magánszemélyek vagy (céges) csapatok 
jelentkezését a Down Wind Regattán való részvételre.

anyagi- vagy tárgyi támogatás a Regatta megszervezéséhez
- díjak az első helyezett csapatnak
- étel- és ital a résztvevők napközbeni ellátáshoz
- busz-transzfer a szőlőskislaki kiránduláshoz 

Támogatóinknak megjelenési lehetőséget biztosítunk a Regattát 
népszerűsítő kiadványokon, webes felületeken!

Akik már mellénk álltak:
- az EL Yacht Klub 6 vitorláshajóval támogatja a Regatta lebonyolítását

- a www.pincearon.hu és Citroën-Peugeot Pásztor díjat ajánlott fel az első helyezett csapatnak

- Légli Géza (Szőlőskislak) és Trombitás Tamás (Szentbékkálla) kézműves borászok borkóstolóval 
várják a résztvevőket

- az Iron Mountain és a Rehabjob.hu partnerünk anyagi támogatással járul hozzá a rendezvény 
létrejöttéhez

- a www.sailing.hu a médiatámogatónk

További információkért keresse 
kollégánkat:

Strell-Török Daniella
Marketing manager
Mobil: +3670 630 1637
daniella.torok@downegyesulet.huwww.pincearon.hu

http://elyacht.hu/hu
http://www.pincearon.hu
http://www.legligeza.hu/
http://trombitas.net/borhaz/
http://sailing.hu/
http://www.citroenpasztor.hu/hu/
http://pasztor.peugeot.hu/hu/
http://www.ironmountain.hu/
http://www.rehabjob.hu

