
MIĘDZYNARODOWE ZAWODY BALONOWE 
O PUCHAR SPA NAŁĘCZÓW i ML “SKRZYDLATA POLSKA”
9.

BALONOWE MISTRZOSTWA POLSKI30.
zaproszenie
30.

- minimalny nalot jako d-ca pilot balonowy 50 godz.
- posiadanie obowiązującej dokumentacji pilota i balonu
- posiadanie ważnej licencji sportowej FAI
- aktualne ubezpieczenie OC i NNW
- wpłata do dnia 15 czerwca 2014 r. wpisowego w wysokości 300 zł 
  (w ramach opłaty zapewniamy 2 kpl. map zawodniczych, loger, regulamin zawodów, parking 
    strzeżony, upominki dla zawodników i obsługę meteo) na konto Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu:
Bank Spółdzielczy w Lubartowie SWIFT- POLUPLPR Nr rach.: 69 8707 0006 0029 7888 2000 0001
Prosimy o podanie NAZWISKA PILOTA oraz o dopisek SPA NAŁĘCZÓW CUP 2014 przy 
dokonywaniu wpłaty.

Aeroklub Lubelski w Radawcu; 21-030 Motycz; Lotnisko Radawiec
tel./fax :81 50 30 790 wew. 22; e-mail: info@aeroklub.lublin.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszty płatne na miejscu po przyjeździe wynoszą odpowiednio:
1000 zł - pilot +3 
  800 zł - pilot +2
W ramach powyższej opłaty zapewniamy: hotel, wyżywienie (przedśniadanie, śniadanie, 
obiadokolację), gaz na wszystkie loty zawodnicze.
AAtrakcje: Udział w uroczystym zakończeniu zawodów, dla ekip uczestniczących w nocnych 
pokazach bezpłatny wstęp na wodny kompleks rekreacyjny Atrium, kręgielnia oraz basen z białej 
glinki z Grecji.
Zakwaterowanie: obiekty noclegowe na terenie Nałęczowa
Szczegółowy program zawodów oraz lista zawodników w/g kolejności zgłoszeń będą publikowane 
na www.aeroklub.lublin.pl i www.balony.zlun.pl

Planowana ilość balonów: 30+

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Przyjazd i rejestracja zawodników w dniu 6 sierpnia do godz. 15.00 
w biurze zawodów: Termy Pałacowe Nałęczowianka, ul. Paderewskiego 1A
Kartę zgłoszenia wraz z kopią wpłaty zaliczki z dopiskiem: “wpisowe na zawody” 
i nazwiskiem pilota proszę przesłać drogą mailową w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 15 czerwca 2014 r. na adres:
Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu; 
 e-mail: info@ae e-mail: info@aeroklub.lublin.pl

PRZYJAZD I REJESTRACJA

Zakwalifikowani piloci zostaną wpisani na listę startową i otrzymają potwierdzenie udziału 
w zawodach w terminie do 30 czerwca. Spóźnione zgłoszenia lub zgłoszenia bez załączonej 
kopii wpłaty wpisowego będą rozpatrywane indywidualnie po 30.06.2014
Kaucja za loger, mapy zawodnicze i numery startowe - 500 zł
UWAGA: pierwsze tankowanie po pierwszym locie zawodniczym.

DODATKOWE INFORMACJE

Planowane jest 7 lotów zawodniczych.
Pierwszy lot w środę 6 sierpnia po południu.
Ostatni lot w sobotę 9 sierpnia po południu.
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