
#2
Miesiąc!

Dokładnie tyle dzieli 
nas od najbardziej 
wyczekiwanego wyda-
rzenia w tym roku! 
Żagle 2021. Żeglarski 
Szczecin Zaprasza 
– to już ostatnia prosta 
w przygotowaniach tego 
wyjątkowego eventu. 
Zobaczcie sami!



Regaty Bałtyckie
16 lipca rozpoczną się Regaty Bałtyckie, 
podczas których jednostki będą 
rywalizować ze sobą na dwóch etapach. 
Tallinn – Kłajpeda oraz Kłajpeda – 
Szczecin. Łącznie w obu rejsach do 
przepłynięcia będzie około 500 mil 
morskich. 

Już dzisiaj wiemy, że do finałowego 
portu, jakim jest Szczecin, wpłyną m.in. 
Fryderyk Chopin, Generał Zaruski,  
Atyla (Hiszpania), Shtandart (Rosja), 
Krasotka (Rosja), które wezmą udział 
w poszczególnych etapach regat. 
Ponadto do Szczecina zawiną również 
jachty i żaglówki, które w samym 
wyścigu udziału nie biorą, ale chcą być         
z nami podczas zlotu! 

Na stronie www.balticregatta.eu 
znajdziemy wszystkie informacje 
dotyczące wyścigu. 



Po intensywnych szkoleniach i odbyciu 
kilkunastu spotkań jesteśmy pewni, że 
członkowie reprezentacji są gotowi do udziału 
w wydarzeniu, jakim będą Żagle 2021. Żeglarski 
Szczecin Zaprasza. 
Na pokładzie Daru Szczecina oraz Pogorii 
w granatowo-bordowych barwach wystartuje 
Reprezentacja Szczecina, która w Regatach 
Bałtyckich ma za zadanie podtrzymywać 
dotychczasowe tradycje i dzielnie walczyć            
w zawodach. Podczas wielu godzin spędzonych 
na morzu reprezentanci poznają nie tylko 
uroki żeglarstwa, ale także – jako pełnoprawna 
załoga – będą uczestniczyć w wachtach 
nawigacyjnych, bosmańskich, kambuzowych 
i trapowych. Nie zabraknie oczywiście 
codziennej ciężkiej pracy na pokładzie.

Dla tych, którzy lubią wyprawy last minute 
czekają jeszcze miejsca na Pogorii. Żaglowiec 
rekrutuje załogę na oba etapy zmagań. 
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji        
w Regatach Bałtyckich znaleźć można na 
stronie internetowej www.zagle2021.szczecin.eu.

Załoga gotowa, 
można wypływać



Przygotowania wchodzą w decydującą fazę.         
Z końcem czerwca rozpoczęła się sprzedaż 
stoisk, które pojawią się w ramach Jarmarku pod 
Żaglami, a na Łasztowni widać już Holiday Park. 

Cleo ze specjalnym koncertem 
W sobotę 31 lipca br., w hali Netto Arena w Szcze- 
cinie wystąpi Cleo. To będzie wyjątkowy koncert. 
Specjalnie dla szczecińskiej publiczności Cleo 
przygotowała premierowe wykonanie nowego 
utworu pt. „Na Fali”.  W piosence bardzo łatwo 
odnajdziemy szczecińskie inspiracje; wakacje, 
dobrą zabawę nad wodą i oczywiście żagle. 

Tekst do piosenki napisała sama Cleo, 
która zawsze podkreśla, że jest rodowitą 
szczecinianką. Produkcją muzyczną zajęli się 
Sylwester Ostrowski oraz Szymon Orłowski. 
Ponadto w piosence i klipie usłyszymy oraz 
zobaczymy znanych i lubianych szczecinian; 
wokalistów Kasię Buję i Konrada Słokę oraz 
Baltic Neopolis Quartet. Premiera Cleo „Na Fali” 
już na początku lipca. Producentem całości jest 
Szczecińska Agencja Artystyczna. 

Bilety do nabycia:  http://bit.ly/CLEO_ZAGLE 

Coraz bliżej wydarzenia



Dla organizatorów priorytetowe znaczenie 

ma bezpieczeństwo uczestników wydarzenia.        

Dlatego też, zapewniamy że zlot będzie 

odbywać się zgodnie ze wszystkimi obowiązują-

cymi w danym czasie przepisami związanymi 

z pandemią COVID – 19. Na terenie wydarzenia 

będą znajdowały się środki dezynfekujące oraz 

informacje o przestrzeganiu dystansu społecz-

nego czy zakładaniu masek w miejscach, gdzie 

będzie to wymagane. 

W przypadku osób biorących udział w Regatach 

Bałtyckich organizatorzy zalecają posiadanie 

tzw. „paszportu covid” - Certyfikatu EU Covid - 

w celu ułatwienia podróży:

- zaszczepionych przeciwko COVID-19,

- osób wracających do zdrowia po przebytej 

chorobie,

- osób z negatywnym wynikiem testu PCR: 

dokument jest ważny przez 48 godzin od 

otrzymania wyniku testu.

Bezpieczeństwo



Czasowa organizacja 
ruchu

Żagle 2021. Żeglarski Szczecin Zaprasza 
to nowa pozycja na mapie naszych waka-
cyjnych wydarzeń, która ma szansę zago-
ścić w kalendarzach na stałe. Jak każde 
wydarzenie plenerowe organizowane 
w rejonie Wałów Chrobrego i Łasztowni 
będzie wymagało kilku zmian w organi-
zacji ruchu, które będą wprowadzane 
od 28 lipca i potrwają do 3 sierpnia. 

W związku z tym informujemy 
mieszkańców o możliwości odebrania 
przepustek. Będą one do odebrania 
od 21 lipca w biurze wydawania 
przepustek przy ul. Jana z Kolna 6, 
w godzinach 10:00 - 18:00.



Akredytacja dla 
mediów

Informujemy, że trwa proces 
akredytacji na wydarzenie. 
Rejestrować się można pod 
linkiem:

https://www.accredi.pl/
zagle2021media 

Potwierdzenie przyznania 
akredytacji prasowej zostanie 
przesłane pod adres mailowy 
podany w formularzu.



Śledź nasze kanały
i dowiedz się więcej. 

Znajdziesz nas na:
www.zagle2021.szczecin.eu

Szukajcie nas też
w wydarzeniu na FB
Żagle 2021. Żeglarski Szczecin 
Zaprasza

Bądź na bieżąco

www.facebook.com/events/830549970464303?active_tab=about

