




Program Wystawy Polboat Yachting Festival Gdynia 2020

W tym roku, z uwagi na COVID-19, impreza będzie miała charakter bardziej biznesowy, niż masowy. Dlatego pro-
gram imprezy jest mocno branżowy.

CZWARTEK 20.08.2020
12.00 Uroczystość otwarcia POLBOAT YACHTING FESTIVAL
Na pokładzie wspaniałego Sunreef 80 Double Happiness odbędzie się uroczyste otwarcie Wystawy jachtowej. Za-
praszamy na nabrzeże na lampkę wina musującego.

13.30 Rozmowa z Szymonem Kuczyńskim o doświadczeniach na jachcie 2020
Szymon Kuczyński – wybitny polski żeglarz, który opłynął świat non stop na najmniejszym w historii jachcie – Maxus 
22 „Atlantic Puffin”.
Laureat  następujących nagród:  Rejs Roku – Srebrny Sekstant, tytuł Żeglarza Roku Magazynu Wiatr, KOLOSA w 
kategorii Żeglarstwo, nagroda im. Wyszaka za Rejs Roku oraz nagroda niemieckiego Stowarzyszenia dla Popierania 
Żeglarstwa Oceanicznego Trans Ocean – Trans-Ocean-Preis.
Jacht klasy 2020 – przeznaczony do powszechnej nauki żeglowania od podstaw dla dzieci i młodzieży, do podno-
szenia umiejętności i kwalifikacji żeglarskich, przygotowania do egzaminu i egzaminowania na patent żeglarza 
jachtowego.
Producentem jachtu 2020 jest gdyńska firma PRO-AIR. Twórcą jest Eugeniusz Ginter, konstruktor jachtów regato-
wych i turystycznych, który zaprojektował m.in. łódki klas Nautica 450, Micro i Mini 650.

15.00 Rozmowa z Pawłem Górskim – GALEON YACHTS
Galeon to prywatna firma produkcyjna z wieloletnią tradycją, która została założona w 1982 roku i specjalizuje się w 
budowie luksusowych łodzi i jachtów motorowych.
Dysponuje ona powierzchnią aż 25 000 m2 hal produkcyjnych, co czyni markę jednym z największych producentów 
w Europie. Chcąc zapewnić odbiorcom produkt najwyższej jakości, stocznia kładzie nacisk na wdrażanie najnowo-
cześniejszych technologii zarówno w obszarach produkcyjnych, jak i operacyjnych.
Począwszy od laminowania, montażu osprzętów mechanicznych i technicznych, elementów stolarskich, aż po wy-
kończenie tapicerek, każdy model jest w całości tworzony z wyselekcjonowanych materiałów i w pełni realizowany 
przez firmę Galeon.
Dzięki przywiązywaniu ogromnej wagi do szczegółów, marka Galeon zyskała uznanie i zdobyła zaufanie wśród 
klientów. Galeon to ciągłe dążenie do doskonałości i perfekcji.

18.00 Zakończenie pierwszego dnia Wystawy

PIĄTEK 21.08.2020
11.00 Otwarcie Wystawy 

13.00 Prezentacja firmy AXALTA 

14.00 Osiem najczęstszych wypadków na wodzie – prezentacja PANTAENIUS POLSKA 

15.00 Rozmowa z Pawłem Pojawą – AIRMECH 

16.00 Rozmowa z Maciejem Makułą – MARINE WORKS 

18.00 Zakończenie drugiego dnia Wystawy

SOBOTA 22.08.2020
11.00 Otwarcie Wystawy 

12.00 Prezentacja jednostek na Wystawie.
Spacer z kamerą po prezentowanych jednostkach, rozmowy z wystawcami:
Sunreef, Galeon, Delphia, Parker, Northman, La Mare, Hanse, Bavaria czy Dufour – okazja dla osób, które nie mają 
umówionych spotkań na bliższe poznanie prezentowanych jednostek na telebimie.  

18.00 Zakończenie pierwszej edycji POLBOAT YACHTING FESTIVAL


