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TRADYCJA I ELITARNOŚĆ
Legia Warszawa to klub sportowy z ponad 100-letnią historią. Koja-
rzony głównie jako klub piłkarski z własnym stadionem w centrum 
Stolicy posiada również wiele innych sekcji. Nieodłączną jego czę-
ścią jest sekcja żeglarska.

SAILING LEGIA
To oficjalna sekcja Legii Warszawa. Zrzeszamy klasy sportowe 
takie jak: RS:X,  iQfoil, Moth, 505, Finn, Skippi, prowadzimy szko-
lenia dzieci w klasie Optimist w ramach projektu Sailing Schools. 
Posiadamy własną flotę jachtów żaglowych i motorowych.

KLUBOWICZE
Nasi klubowicze to zarówno dzieci jak i dorośli. Ludzie spor-
tu, ale i bizensu, często osoby decyzyjne w dużych przed-
siębiorstwach.Są z nami gdyż dysponujemy najlepszą kadrą 
trenerską oraz sprawnym zespołem organizacyjnym. 



W

PROJEKT: EKSTRAKLASA ŻEGLARSKA 
 
- Sailing Legia to srebrni medaliści 2019, brązowi medaliści 2021 Klubowych Mistrzostw Polski,
- to reprezentacja Polski międzynarodowych finałów Sailing Champions League,  czyli żeglarskiej Ligi Mistrzów;

- Polska Ekstraklasa Żeglarska to 18 najlepszych klubów w kraju (z kilkudziesięciu ścigających się w tych rozgrywkach),
- rundy regat rozgrywane są w czterech lokalizacjach: Sopot, Szczecin, Gdynia, Warszawa,
- sezon 2022 będzie rekordowy pod kątem frekwencji - łącznie ścigać się będą 54 kluby,
- wartość ekspozycji marki (AVE) w 2021: TV 392 tys. zł, internet 198 tys. zł, social media 78 tys.zł;

-  w sezonie 2022 planujemy zdobycie kolejnego medalu Ekstraklasy Żeglarskiej;
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PROJEKT: KLASA 505
 
- Sailing Legia to ośmiokrotni mistrzowie Polski, w tym złoci medaliści MP 2020, złoci medaliści MP 2021,
- to najwyżej sklasyfikowana polska załoga w mistrzostwach świata klasy 505;

- w Mistrzostwach Polski startuje co roku około 30 polskich i zagranicznych załóg,
- w klasie 505 pływają wielokrotni olimpijczycy, ale też biznesmeni,
- target klasy 505 to połączenie środowiska osób doświadczonych,nierzadko z dużymi z osiągnięciami, 
  bizensowymi oraz osób młodych, przed którymi kariera sportowa czy biznesowa dopiero się rozpoczyna; 

- w sezonie 2022 planujemy obronić Mistrzostwo Polski klasy 505;
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PROJEKT: SPEKTAKULARNA KLASA MOTH
 
- Sailing Legia ma w swojej flocie efektowny jacht klasy Moth,
- to “rynek premium” w żeglarstwie,
- target klasy Moth to doświadczeni żeglarze z innych klas, mistrzowie świata, a nawet uczestnicy, 
   Pucharu Ameryki, dołączają do nich żeglarze nie bojący się ekstremalnych wrażeń na jachtach high performance;

- Sailing Legia w sezonie 2022 r. organizuje historyczne, pierwsze Mistrzostwa Polski na Ćmach, 
- w regatach planowany jest start około 15-20 jachtów,
- klub będzie miał swojego reprezentanta z dużymi szansami na wysoką pozycje; 
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PROJEKT: MELGES 32
 
- Sailing Legia dysponuje jedynym w Polsce jachtem klasy Melges 32,
- wyjątkowy jacht załogowy, który przez swoją konstrukcję i mocne przeżaglowanie ma wręcz astronomiczne osiągi,
- żeglowanie na Melges 32 to sport w eksluzywnym wydaniu, wymagający niebywałej precyzji,
- oprócz trzonu załogi zawodniczej, na jachcie mamy komercyjne miejsca dla amatorów szukających wyjątkowych wrażeń, 
- Melges 32 “Sailing Legia” stacjonuje w Trójmieście;

- Sailing Legia w sezonie 2022 planuje udział Megles 32 w regatach morskich na Bałtyku;
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PROJEKT: MAZDA ODYSSEY WARSZAWSKA LIGA ŻEGLARSKA
 
- to cztery weekendy regatowe, każdego dnia jest po kilkanaście krótkich, intensywnych wyśigów każdego dnia,
- Sailing Legia zapewnia w 100% flotę jachtów klasy Skippi 650, na których ścigają się uczestnicy,
- to doskonały trening, ale jednocześnie świetne widowisko, gdyż regaty można oglądać z najbliższej odległości,  
  albo z bazy Sailing Legia albo z mola Hotelu 500 (na żywo lub online),
- w regatach startuje 12 załóg wywodzących się z klubów lub reprezentacji biznesowych;

- po zeszłorocznym sukcesie w sezonie 2022 odbędzie się II edycja tej wyjątkowej serii regat;
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PROJEKT: SAILING SCHOOLS - NAJMŁODSI ŻEGLARZE
 
- Sailing Legia może poszczycić się wychowankami startującymi w regatach najwyższej rangi w klasie Optimist,
- reprezentują ją najmłodsi żeglarze zajmujący czołowe miejsca w regatach krajowych i zagranicznych,
- sekcja regatowa ukierunkowana jest na ściganie na najwyższym poziomie,
- to także szkółka, w której najmłodsi adepci żeglarstwa poznają ten piękny sport,

- przez cały rok prowadzimy grupy A, B oraz UKS,
- w sezonie wakacyjnym proponujemy półkolonie żeglarskie,
- przez cały rok przez Sailing Schools “przechodzi” kilkaset dzieci; 
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PROJEKTY: BAZA SAILING LEGIA
 
- Sailing Legia posiada wspaniałą bazę żeglarską nad Jeziorem Zegrzyńskim, odwiedzaną przez klubowiczów i turystów
- to tu trenują nasze “Piracięta” (najmłodsi żeglarze), młodzież i seniorzy
- to tutaj prowadzimy kursy/szkolenia żeglarskie i motorowodne
- w baza w sezonie i poza nim jest również miejscem stacjonarnym naszej floty (własny slip)

- położenie to Zegrze Południowe w bezpośrednim sąsiedztwie Hotelu 500 (baza 250 miejsc noclegowych)
- mamy własną linię brzegową, plażę, super widoczność klubu z drogi krajowej nr 61 
- w sezonie 2022 planowane jest uruchomienie peronu kolejowego na przeciwko bazy
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ŚWIADCZENIE SPONSOR GŁÓWNY SPONSOR PARTNER 

Tytuł „sponsor załogi” 
Sailing Legia 4 8 8

Branding terenu Bazy 
(windery, banery, plakaty) 4 8 8

Duży baner na ogrodzeniu 4 4 8

Branding floty (modele 
jachtów do uzgodnienia) 4 4 8

Wykorzystanie potencjału 
marketingowego Legii  4 4 8

Prawo do wykorzystania 
materiałów zdjęciowych i 

video
4 4 4

Prawo do wizerunku załogi 4 4 4

Ekspozycja marki w mate-
riałach, social mediach itp. 4 4 4

Ekspozycja na wszystkich  
organizowanych regatach 4 4 4

Branding odzieży 4 4 4

% powierzchni reklamowej 60-80% 10-20% 5-10%



11ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

JAKUB PAWLUK
Prezes Sailing Legia
tel. 601 099 941


