26 mei 2018
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100 VA

HOOFDPRIJS
Welk team rijdt na afloop van de
2e Valkenregatta naar huis in de Mini?
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En wie gaan die andere prachtige prijzen
in de wacht slepen?
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www.valkenregatta.nl

www.valkenregatta.nl

DEELNAME PAKKETTEN
2e VALKEN REGATTA 2018
DEELNAME MET 1 VALK
Cap voor de crew, met logo Valkenregatta 2018
Food en non alcohol beverages aan boord

PALAVER:

20 consumptiemunten voor de crew
Kosten: € 525, ex.BTW

De wedstrijdbespreking vindt plaats om
15.00 uur.

FOKKENIST

START:

Deelname met 2 Valken
Cap voor de crew, met logo Valkenregatta 2018

Het startschot valt om 16.00 uur.

Food en non alcohol beverages aan boord

SLUITING:

40 consumptiebonnen voor de crew

Het wedstrijdwater wordt om 19.00 uur

4 gasten op volgschip

gesloten.

Kosten: € 1.000, ex.BTW

LOCATIE:

SCHIPPER

Langweer.

Deelname met 4 Valken
Cap voor de crew, met logo Valkenregatta 2018

CREW:

Food en non alcohol beverages aan boord

Minimaal 1, maximaal 4 bemanningsleden.

80 consumptiebonnen voor de crew
8 gasten op volgschip

MEER INFO:

Kosten: € 1.900 ex.BTW

www.valkenregatta.nl

ADOPTIE VALK

INSCHRIJVEN:
Inschrijfformulier, online via
www.valkenregatta.nl
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Deelname met één Valk die door een Student gestuurd wordt

VALKENCUP VOOR SURVIVERS…

U kunt niet zeilen…? Dan biedt de Studentenvalk de oplossing…
U schrijft in, Wiis events regelt uw schipper.
Kosten € 525 ex. BTW.

GASTENSCHIP

Op zaterdag 26 mei liggen in Langweer 100 valken. Het LeMans startschot

plaats om 15.00 uur. De finish van de 2e

van de 2e Valkenregatta valt om 16.00 uur. Dan springen de bemanningen

Valkenregatta wordt verwacht rond 18.00 uur.

Aan boord van het Gastenschip acteren muzikanten.

aan boord en ‘maken dat ze weg komen’. De zeiltocht voert vanuit

Om 19.00 uur wordt het wedstrijdwater gesloten

De verslaggever informeert hier live over het wedstrijdverloop.

Langweer naar de Goingarijpster Poelen. Vandaar gaat het over de

en gaan alle schepen naar de haven.

Hapjes en drankjes maken de informele sfeer compleet.
Kosten € 100 per persoon ex.BTW.

Langweerder vaart terug naar Langweer. Het winnende team krijgt later op
de avond de Mini uitgereikt.

Prijsuitreiking
De officiële prijsuitreiking wordt gepland om

SPONSORING

Doel is dat de route gezeild wordt. Maar…, onderweg mag er ook

21.00 uur. Aansluitend biedt live entertainment

De 2e Valkenregatta biedt genoeg communicatie ruimte.

geboomd, gejaagd en gepeddeld worden. Het palaver vindt in Langweer

zicht op een ‘heerlijke avond’.

Wiis events maakt daarover graag een afspraak.

