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ZAPROSZENIE
W 2015 roku mamy zaszczyt zaprosić pilotów wraz z załogami na jubileuszowe
XV Międzynarodowe Włocławskie Zawody Balonowe, które odbędą się w dniach
27-29.08.2015r..
Przewidujemy udział około 25 zawodników. Wieloletnie doświadczenie
Aeroklubu Włocławskiego w organizacji imprez balonowych zaowocowało dużym
doświadczeniem osób zaangażowanych w przygotowanie zawodów oraz potwierdziło
korzystne warunki do rozgrywania balonowych konkurencji na włocławskim niebie.
Płaski teren, bogata sieć dróg i wiele miejsc do lądowania ułatwiają nawigację
i podnoszą poziom sportowy zawodów.
Wysokość wpisowego (pilot + 2)
Pierwsze 10 zgłoszeń – 450 zł
Zgłoszenia 11-20 – 650 zł
Powyżej 20 zgłoszeń – 850 zł
Koszt udziału kolejne osoby wynosi 300 zł
Opłata wpisowego obejmuje:
- Zakwaterowanie i wyżywienie;
- Gaz propan na wszystkie loty zawodnicze;
- 2 komplety map obejmujące teren rozgrywania zawodów;
- Regulamin zawodów;
- Obsługę meteorologiczną;
- Parking strzeżony na lotnisku;
- Upominki dla uczestników
- Dodatkowe atrakcje;

Program rozgrywania zawodów:
Szczegółowy
program
oraz
pozostałe
informacje
dotyczące
zawodów,
będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej www.balonywloclawek.pl oraz
www.aeroklub.wloclawek.pl w terminie późniejszym. Zachęcamy do śledzenia
oficjalnej strony zawodów.
Warunki uczestnictwa:
- Minimalny nalot jako dowódca balonu: 50 godzin;
- Posiadanie ważnej licencji sportowej FAI;
- Posiadanie ważnej licencji pilota balonowego przez okres 12 miesięcy przed
rozpoczęciem zawodów;
- Posiadanie książki balonu (aktualne świadectwo sprawności technicznej, świadectwo
rejestracji, ubezpieczenie);
Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą e-mail na adres:
biuro@aeroklub.wloclawek.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- Imię i nazwisko pilota;
- Nazwę i znaki rejestracyjne balonu;
- Zdjęcie balonu;
- Załączone potwierdzenie wpłaty na konto Aeroklubu Włocławskiego w wysokości
200 PLN;
Wpłaty zaliczki na konto wpisowego należy dokonać na konto Aeroklubu
Włocławskiego do dnia 31 lipca 2015.
W przypadku braku wpłaty do tego terminu zawodnicy będą zmuszeni do zapewnienia
zakwaterowania oraz wyżywienia dla siebie oraz swojej załogi we własnym zakresie.
Konto PLN:
Bank Millennium Włocławek
IBAN: PL17 1160 2202 0000 0000 5849 5863
NRB:
17 1160 2202 0000 0000 5849 5863
Konto EUR:
Bank Millennium Włocławek
IBAN: PL 94 1160 2202 0000 0000 8330 1354
NRB:
94 1160 2202 0000 0000 8330 1354

Do zobaczenia we Włocławku!

