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A V4 Építészeti Alapítvány által szervezett
VIII. ÉPÍTÉSZ-KÉSZ REGATTA
építésztalálkozó és vitorlásverseny bemutatása
2008-ban, amikor az I. Építész Regattát megrendeztük, vendégeink voltak a Visegrádi Négyek tagországai
építész szövetségének elnökei. Korszakalkotó események voltak akkor, hiszen még az év márciusában a
nemzetközi építészkongresszus keretében megalakult a Visegrádi Négyek Építészeti Együttműködés, majd
májusban az Építész Regatta alkalmával vendégül láthattuk a tagországok elnökeit, vezetőit újra. 2015-ben ez az
együttműjödés nemzetközi alapítvány formájában folytaja tevékenységét melynek célja:
“az épített és természeti környezet minőségének javítása, az építészeti kultúrák egymás közti társadalmi
elismertségének szélesítése, és a vizuális kultúra színvonalának emelése. E feladatköröket kiegészíti a
környezettudatos gondolkodás kialakítása, valamint a tagországok Európai Uniós csatlakozása során megnőtt
építési-beruházási feladatok magas színvonalú megvalósulásának elősegítése, különös tekintettel azok közös
geopolitikai adottságaikra.”
Most 2015-ben a VIII. Építész Regatta keretében újra várjuk az addigi elnököket és a megalapított Visegrádi
Négyek Építészeti Alapítvány programjaként kerül sor Keszthelyen a Festetics-kastélyban egy ünnepi eseményre,
ahol a kastély kezdődő felújítása kapcsán közös közép-európai értékeinket vesszük számba.
A Regatta így közös európai kultúrának helyszínévé válik, ahol a táji-történelmi adottságok, a termálvíz, a bor
olyan értékeinkre irányítja a figyelmet, amely mindannyiunk számára fontos üzenetet hordoz. A borászatok,
melyekről korábban vándorkiállítás is készült e helyen, a Balatonlelle térségében egy igazi új polgári élet
eseményeként kívánja szolgálni a célokat, egy új közép-európai építészeti díj megalapításával értékrendet kíván
teremteni.
Ebben az évben is megszólítjuk a társmérnök szervezetek résztvevőit is, így eme eseményt kibővítve a táépítész,
belsőépítész, urbanista, településtervező mérnökök számára is nyitott. Támogatónk a KÉSZ Kft, a Bavaria Yacht,
VOLVO Hungaria, azt a minőséget képviseli, amit a Visegrádi Négyek Alapítvány is magáénak vall.
A tavalyi sikeres közös rendezés után idén 2015 szepzember 11.-13.-a között szervezzük meg az eseményt a
keszthelyi Festetics-Helikon kastéylban, ahol kiállításon mutatjuk be a tervezett fejlesztéseket. A hajózó építészek mellett
biztosítjuk a támogató partnereknek a céges zászlóval történő indulását a versenyen, igény esetén a kapitányt is.

Képek az Ybl bicentenáriumi regattáról, 2014

	
  

RENDEZVÉNY BEMUTATÁSA
1.A rendezvény szervezői:
V4 Építészeti Alapítvány
BL Bavaria Yachtclub
KÉSZ Holding ZRt.
BME ÉPK Hallgatói Képviselet

2.A 2015.

vi előzetes program

1. nap

2015.09.11.
Balatonlelle
Nevezés
Szállás elfoglalása

2. nap

2015.09.12.
Balatonlelle-Keszthely
Vitorlásverseny
Keszthelyen programok
Festetics- Helikon kastély
bálterme ünnepi gálaest
Díszvendégek és Védnökök köszöntője

3. nap

2015.09.13. Keszthely
Túraverseny

3.A verseny programja
7:30 utólagos nevezés
8:30 kapitányi értekezlet
9:00 Rajt, Balatonlelle-Keszthely útvonalon, Badacsonyi betét bójával
12:00 meghívott vendégek fogadása
12:00 Festetics-Helikon kastély és a balatoni fejlesztések bemutatása
14:00-18:00 szakmai program a V4 Alapítvány szervezésében
16:00 borkóstoló az építészek borainak részvételével Főnix kikötőben
18:00 befutási limitidő
20:00 Díszacsora

4.A futam értékelése
Serleg, érem díjazás
Futam abszolút győztese
YS osztályok első helyezettjei
Különdíjak (legmesszibbről érkezett hajó, citromdíj, stb.)

5.Eddigi együttműködő partnereink, támogatóink
KÉSZ Holding ZRt. BL
Bavaria Yachklub
Volvo Autó Hungária
Vitra

6.A versenyről tudósító médiumok
Építészfórum, Metszet, Tervlap
MÉK
Duna TV

	
  

Együttműködési ajánlatok

1/1. Támogatói megjelenés:
„KUPA NÉVADÓ TÁMOGATÓ”
csomag (elkelt)

A verseny névadás joga: VIII. ÉPÍTÉSZ-(az Ön cége) Regatta

Megjelenési lehetőségek:
15 db molinó (dekoráció) elhelyezése a kikötő területén és a rendezvénysátor belső területén
Versenymezen céglogó
Flotta zászló elhelyezése a versenyen induló hajókon
Nevezési csomagban (katalógus, prospektus, szórólap)
Helyszíni kiállítói stand terület (egyedi méret)
Kupa és/vagy ajándék átadása ünnepélyes keretek között
Honlapon (www.epiteszregatta.hu) logó vagy banner formájában
+ VIP vendég meghívó

Média megjelenések:
A versenyről tudósító kiadványokban
A www.epiteszregatta.hu weboldalon

Dokumentáció:
A rendezvényekről professzionális fotók készülnek, melyek a versenyek után felkerülnek a verseny
honlapjaira
A záró rendezvényről videó felvétel is készül
	
  

	
  

Együttműködési ajánlatok

1/1. Támogatói megjelenés:
„KUPA ARANY TÁMOGATÓ”
csomag

Megjelenési lehetőségek:
8 db molinó (dekoráció) elhelyezése a kikötő területén és a rendezvénysátor belső területén
Versenymezen céglogó
Flotta zászló elhelyezése a versenyen induló hajókon
Nevezési csomagban (katalógus, prospektus, szórólap)
Helyszíni kiállítói stand terület (egyedi méret)
Kupa és/vagy ajándék átadása ünnepélyes keretek között
Honlapon (www.epiteszregatta.hu) logó vagy banner formájában
+ VIP vendég meghívó

Média megjelenések:
A versenyről tudósító kiadványokban
A www.epiteszregatta.hu weboldalon

Dokumentáció:
A rendezvényekről professzionális fotók készülnek, melyek a versenyek után felkerülnek a verseny
honlapjaira
A záró rendezvényről videó felvétel is készül

	
  

	
  

Együttműködési ajánlatok

1/1. Támogatói megjelenés:
„KUPA EZÜST TÁMOGATÓ”
csomag

Megjelenési lehetőségek:
5 db molinó (dekoráció) elhelyezése a kikötő területén és a rendezvénysátor belső területén
Versenymezen céglogó
Flotta zászló elhelyezése a versenyen induló hajókon
Nevezési csomagban (katalógus, prospektus, szórólap)
Helyszíni kiállítói stand terület (egyedi méret)
Kupa és/vagy ajándék átadása ünnepélyes keretek között
Honlapon (www.epiteszregatta.hu) logó vagy banner formájában
+ VIP vendég meghívó

Média megjelenések:
A versenyről tudósító kiadványokban
A www.epiteszregatta.hu weboldalon

Dokumentáció:
A rendezvényekről professzionális fotók készülnek, melyek a versenyek után felkerülnek a verseny
honlapjaira
A záró rendezvényről videó felvétel is készül

	
  

	
  

Együttműködési ajánlatok

1/1. Támogatói megjelenés:
„KUPA BRONZ TÁMOGATÓ”
csomag

Megjelenési lehetőségek:
3 db molinó (dekoráció) elhelyezése a kikötő területén és a rendezvénysátor belső területén
Versenymezen céglogó
Flotta zászló elhelyezése a versenyen induló hajókon
Nevezési csomagban (katalógus, prospektus, szórólap)
Helyszíni kiállítói stand terület (egyedi méret)
Kupa és/vagy ajándék átadása ünnepélyes keretek között
Honlapon (www.epiteszregatta.hu) logó vagy banner formájában
+ VIP vendég meghívó

Média megjelenések:
A versenyről tudósító kiadványokban
A www.epiteszregatta.hu weboldalon

Dokumentáció:
A rendezvényekről professzionális fotók készülnek, melyek a versenyek után felkerülnek a verseny
honlapjaira
A záró rendezvényről videó felvétel is készül

	
  

	
  

Együttműködési ajánlatok

1/1. Támogatói megjelenés:
„KUPA CLASSIC TÁMOGATÓ”
csomag

Megjelenési lehetőségek:
2 db molinó (dekoráció) elhelyezése a kikötő területén és a rendezvénysátor belső területén
Versenymezen céglogó
Flotta zászló elhelyezése a versenyen induló hajókon
Nevezési csomagban (katalógus, prospektus, szórólap)
Helyszíni kiállítói stand terület (egyedi méret)
Kupa és/vagy ajándék átadása ünnepélyes keretek között
Honlapon (www.epiteszregatta.hu) logó vagy banner formájában
+ VIP vendég meghívó

Média megjelenések:
A versenyről tudósító kiadványokban
A www.epiteszregatta.hu weboldalon

Dokumentáció:
A rendezvényekről professzionális fotók készülnek, melyek a versenyek után felkerülnek a verseny
honlapjaira
A záró rendezvényről videó felvétel is készül

	
  

