Szybowcowy - Letni Obóz Treningowo EduKacyjny
LOTEK 2022
23 lipiec – 07 sierpień 2022

Karkonoskie Stowarzyszenie Szybowcowe
KSS Jeżów

oraz

Aeroklub Opolski

Zapraszają szybowników wraz z rodzinami na
Letni Obóz Treningowo Edukacyjny

LOTEK 2022

23 lipiec – 30 lipiec 2022 w Jeseniku
31 lipiec – 07 sierpień 2022 w Opolu

PISMO ORGANIZACYJNE
I. Organizatorzy

Obóz LOTEK 2022 organizowany jest wspólnie przez Karkonoskie Stowarzyszenie Szybowcowe , Aeroklub Opolski oraz
Aeroklub Jesenik.

II. Miejsce i lokalizacja LOTEK 2022
I TURNUS JESENIK 23 lipiec – 30 lipiec 2022
Nazwa lotniska (kod ICAO) …................... Czechy, Letiste Mikulovice (LKMI)
Częstotliwość AFIS ................................... 123,519 MHz (JESENIK RADIO)
Położenie ................................................. 10,5 km GEO 035° Jeseník / 2,2 km GEO 320° Mikulovice
Kierunek lądowania (GEO):………….…………052/232 (05/23); wymiary pasa 920 x 200 m
Elewacja ................................................... 419 m AMSL
Adres ........................................................ letišš teš Mikulovice, Mikulovice 163, 790 83 Mikulovice 3
Numer telefonu ……………………………………. +420 604905903,
II TURNUS OPOLE 31 lipiec – 07 lipiec 2022

Aeroklub Opolski
Nazwa lotniska (kod ICAO) …................... Opole, Polska Nowa Wieś (EPOP)
Częstotliwość AFIS ................................... 122,360 MHz (OPOLE RADIO)
Położenie ................................................. 10 km od Opola w kierunku 245st.
Kierunek lądowania (GEO):………….…………127/307 (12/30); wymiary pasa 710 x 280 m
Kierynek drugiego pasa: ……………………….. 073/253 (07/25); wymiary pasa 740 x 200 m,
Elewacja ................................................... 198 m AMSL
Adres ........................................................ Aeroklub Opolski, Polska Nowa Wieś-lotnisko 46-070 Komprachcice
Numer telefonu ……………………………………. +48 774646226

ZGŁOSZENIA:

KSS JEŻÓW
Formularz online (link do google form) … https://linkd.pl/pfza7
Adres e-mail ............................................. kssjezow@gmail.com
konto bankowe KSS Jezow - WPISOWE ....

33 2490 0005 0000 4500 8017 3776

III. Terminarz
Rejestracja uczestników
….............………..… online oraz bezpośrednio po przyjeździe na obóz
Inauguracja LOTEK KSS-AOP 2022 .…........................… 24. lipca 2022 (niedziela), godz. 10:00
Zakończenie I Turnusu
...…...…..................30. lipca 2022 (sobota),
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Przebazowanie z Jesenika do Opola ….……………………. 31 lipca 2022
Zakończenie II Turnusu ......…..….……………………………... 07 sierpnia 2022 (niedziela)
Uwaga:
Uczestnicy Obozu obowiązani są posiadać ważną licencję, badania lotnicze oraz inne dokumenty wymagane przepisami
lotniczymi, których okres ważności jest nie krótszy niż termin pobytu na LOTKU
Piloci przybyli z własnym sprzętem obowiązani są posiadać ważną polisę OC i NW oraz wymagane przepisami
dokumenty. Piloci podpisują oświadczenie o przygotowaniu szybowca do lotów i posiadaniu kompletu wymaganych
prawem i przepisami dokumentów. Za prawdziwość danych i sprawność sprzętu odpowiedzialny jest pilot.

Szybowce obowiązane są posiadać radiostacje z separacją częstotliwości 8.33 kHz
IV. Kadra zgrupowania LOTEK 2022
Sład osobowy kadry LOTEK 2022 ogłoszony zostanie przez Organizatora na odprawie inauguracyjnej.

V. Cele zgrupowania LOTEK 2022
1. Integracja pilotów i ich rodzin
2. Trening w lataniu przelotowym
3. Nauka bezpiecznego latania w terenie górzystym
4. Podniesienie kwalifikacji pilotów;
5. Uzyskanie warunków do odznak FAI.

VI. Dostępny sprzęt
Organizatorzy udostępnią uczestnikom szybowce jedno i dwumiejscowe w miarę możliwości sprzętowych. Zapytania o
dostępność sprzętu należy kierować do organizatorów z odpowiednim wyprzedzeniem.
Organizatorzy nie gwarantują dostępności sprzętu na miejscu – preferowane jest przybycie z własnym szybowcem.

VII. Minimalne wymagania dla uczestników zgrupowania LOTEK 2022
1. Ważna licencja pilota szybowcowego, ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie, oraz książka pilota szybowcowego z
potwierdzeniem wykonania lotów kontrolnych (KUP)
2. Uprawnienie do startów za samolotem lub/i za wyciągarką.
3. Uprawnienie do wykonywania lotów na typie szybowca, na którym pilot wykonywać będzie loty.
4. Komplet dokumentów szybowca oraz wymagane prawem ubezpieczenia – dla osób z własnym sprzętem.
Dodatkowo zalecane są:
1. Aktualna mapa lotnicza rejonu wykonywania lotów w skali 1:500 000 (Polska / Czechy).
2. Posiadanie rejestratora GNSS zatwierdzonego przez IGC FAI przed dniem 20 lipca 2022 roku, z ważnym skalowaniem
sondy ciśnieniowej, lub jako minimum – dowolny odbiornik GPS umożliwiający rejestrację przelotów.

VIII. Warunki uczestnictwa
1. Przesłanie zgłoszenia mailem na adres kssjezow@gmail.com lub wypełnienia zgłoszenia online
Zgłoszenie winno zawierać następujące dane:
 Imię i nazwisko,
 adres e-mail,
 kontaktowy nr telefonu,
 nalot całkowity,
 typ szybowca,
 klub lub miasto
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2. Dostarczenie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia uczestnictwa do Biura Obozu niezwłocznie po przybyciu

uczestnika na LOTEK 2022. Formularz deklaracji i niniejsze pismo organizacyjne dostępne będą na internetowych
stronach organizatorów, a w czasie rejestracji w Biurze Obozu LOTEK 2022

3. Wpłata wpisowego na rachunek KSS Jeżów ; w tytule przelewu należy wpisać: Wpisowe Obóz LOTEK 2022
4. Rzetelne rozliczenie się za loty i noclegi (przelew lub gotówką w kasie Aeroklubu Jesenik lub Aeroklubu Opolskiego)
Uwagi.






Ilość uczestników zgrupowania LOTEK 2022 jest ograniczona do 50 osób. Nie dotyczy członków AOP i KSS.
O pierwszeństwie udziału w Obozie decydować będzie kolejność zgłoszeń i wpłaty wpisowego.
Osoby, które nie zakwalifikują się na Obóz z powodu braku miejsc otrzymają bezzwłocznie zwrot wpisowego.
Udział krótkoterminowy w Obozie jest możliwy w dowolnym czasie – wpisowe wynosi 50 zł / dzień
Piloci przybyli z własnym szybowcem obowiązani są posiadać własny wózek / przyczepę do transportu
szybowca.

IX. Koszty uczestnictwa
1. Organizator w ramach środków własnych i opłaty wpisowej zapewnia:
 usługi poligraficzne związane z organizacją i przygotowaniem zgrupowania LOTEK 2022,
 osłonę meteorologiczną (nieodpłatny dostęp do informacji z kilku komercyjnych serwisów pogodowych),
 służbę startową i kadrę instruktorską;
 dostęp do Internetu, w tym bezpłatne WiFi,
 organizację wieczorów integracyjnych w tym produkty na grill, ognisko
 pamiątkowe gadźety z obozu
 bezpłatne hangarowanie wszystkich szybowców w Aeroklubie Opolskim
2. Uczestnik pokrywa następujące koszty:
 wpisowe Turnus I (Jesenik)
 wpisowe Turnus II (Opole)
 wpisowe Jesenik + Opole (za dwa tygodnie)
 Opłata za „jednodniowy udział” w Obozie

-

290 zł
350 zł
590 zł
50 zł

Koszty startów
Hol za samolotem po kręgu (do 300m)
Hol za samolotem na termikę (do 600m)
Za każde dodatkowe 100 m
Start szybowca z własnym napędem,

-

120 zł.
160 zł
20 zł.
10 zł za operację.

Koszt zakwaterowania
AEROKLUB OPOLSKI
 Kemping - namiot na lotnisku w Opolu
 Miejsce dla przyczepy lub kampera
 Nocleg w domkach na lotnisku w Opolu

-

AEROKLUB JESENIK
 Nocleg na lotnisku w pokojach z łazienką
 Nocleg na lotnisku w pokojach standard
 Kemping na lotnisku w Mikulovicach
+ opłata za przyłącze elektryczne

18 zł od osoby za dobę.
80 zł za dobę.
25 zł od osoby za dobę
(należy posiadać własną pościel lub śpiwór)

-

56 zł za osobę za łóżko
38 zł za osobę za łóżko
18 zł od osoby za dobę
18 zł za dobę










Koszty żywienia
Istnieje możliwość korzystania z wyżywienia
(pyszne śniadania i obiady) zamówionych i dostarczanych na lotnisko przez Organizatora.

3. Dodatkowo uczestnicy korzystający ze sprzętu Organizatora pokrywają koszty jego wynajmu.
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X. Sposób parkowania szybowców
Organizatorzy zapewniają hangarowanie dla wszystkich szybowców o konstrukcji drewnianej. Organizatorzy dołożą
starań, aby zapewnić miejsce w hangarze także dla większości szybowców laminatowych. Wszystkie szybowce będą
hangarowane bezpłatnie, w ramach wpisowego. Dla chętnych, zostaną także wyznaczone miejsca parkingowe na
powietrzu. Dla szybowców poza hangarem, Organizator nie zapewnia sprzętu do kotwiczenia. Wymagany sprzęt do
kotwiczenia, zgodny z instrukcją użytkowania szybowca, zobowiązany jest zapewnić pilot.

XI. Informacje dodatkowe
Udział w zgrupowaniu LOTEK 2022 możliwy jest w dowolnie wybranym okresie jego trwania (uczestnik wybiera zarówno
termin przyjazdu jak i czas pobytu).
Wpisowe nie jest uzależnione od czasu uczestnictwa w Obozie.
Jednodniowy udział w Obozie (np. lot instruktorski do licencji ) podlega obniżonej opłacie wpisowego w wysokości 50 zł
(za każdy dzień pobytu – np. trzy dni udziału = opłata w wysokości 150 zł).
Z opłat za udział w zajęciach i obozie zwolnione są osoby pomagające przy organizacji obozu (obsługa startowa)
Uczestnik obowiązany jest dokonać rozliczenia finansowego z Organizatorem przed wyjazdem z Obozu.
Szczegółowe warunki rozliczeń (osoba odpowiedzialna, czas pracy, formy płatności, itp.) podane zostaną uczestnikom w
trakcie ich rejestracji po przybyciu na miejsce w Biurze Obozu oraz na odprawie.
Wszelkie dodatkowe informacje zamieszczane będą na stronach organizatorów

XII. UWAGA
Obóz jest imrezą niekomercyjną. Koniecznym warunkiem udziału jest dobry humor, pozytywne
nastawienie, oraz gotowość współpracy i pomocy mniej doświadczonym kolegom i koleżankom.
Przyjazd z rodzinami mile widziany – obóz jest okazją do pokazania bliskim naszej pasji.
Jeśli możesz podzielić się z innymi swoją wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami, bądć
zaprezentować coś czym zajmujesz się na co dzień – daj nam znać, postaramy się dać Ci okazję do
nawiązania nowych ciekawych relacji.
Do zobaczenia na LOTKU!

