
 

 

 
Turnus Akrobacji Szybowcowej śAR 2014 

19.06 - 22.06.2014 

 
 

PISMO ORGANIZACYJNE 
 
 

1. Organizator Turnusu Akrobacji Szybowcowej śAR 2014: 

TAS organizowany jest przez Górska Szkołę Szybowcową AP „śar”. 

2. Miejsce, lokalizacja Turnusu Akrobacji Szybowcowej śAR 2014 

Nazwa lotniska     śar (EPZR) 

Częstotliwość     122,8 MHz (śAR RADIO) 

PołoŜenie  Lotnisko połoŜone jest na południowym 

stoku góry "śar". 

Szerokość geograficzna    49°46'15.81" N  

Długość geograficzna    019°13'04.91" E 

Elewacja      393m n.p.m. (1291 ft) 

Adres  Górska Szkoła Szybowcowa "śar" AP 

Międzybrodzie śywieckie  

ul. Górska 19  

34-312 Międzybrodzie Bialskie 

Nr telefonu     +48-33-862-1477 

Adres e-mail     wyszkoleniezar@poczta.onet.pl 

Strona internetowa     www.glidezar.com 

3. Dane kierownictwa obozu. 
Kierownik Szkolenia HT Leszek śabicki  Tel.: 691 555 511 

Instruktor FI Paweł Kołłątaj    Tel. 662 685 548 

Instruktor FI Małgorzata Margańska 
Instruktor FI Michał Ombach 

 

4. Terminarz  

Początek przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa:  01.06.2014r 
 
Termin przybycia na TAS śAR 2014: 19.06.2014 godz. 15:00.  

TAS rozpoczyna się wykładami z zakresu wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia 
szkolenia w akrobacji : 19.06.2014 godz. 16:00 
 
 



Rejestracja uczestników 
 
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:  wyszkolenie@poczta.onet.pl 
 
Weryfikacja wymaganych dokumentów osobistych odbywać się będzie  
od 19.06.2014r. 

5. Cele TAS śAR 2014 
 

• Nauka podstawowych figur akrobacji szybowcowej. 

• Doskonalenie umiejętności w akrobacji szybowcowej 

� Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa przy wykonywaniu lotów 
akrobacyjnych na szybowcu. 

� Uzyskanie uprawnienia „akrobacja ograniczona” lub „akrobacja” 
wpisywanego do licencji szybowcowej. 
 

6. Minimalne wymagania dla uczestników TAS śAR 2014 

 

• WaŜna licencja pilota szybowcowego, 

• W przypadku ucznia-pilota –rzetelnie wypełnione przez kierownika HT 

skierowanie zgodne ze wzorem na stronie www.glidezar.com, 

• Aktualne orzeczenie lotniczo-lekarskie, 

• KsiąŜka pilota szybowcowego w celu potwierdzenia praktyki, 

• Aktualne KWT i KUP,- dla uczniów-pilotów waŜne wznowienie do lotów 

w sezonie 2014. 

• Uprawnienia do startów za samolotem, 

• Nalot na szybowcach minimum 25 godzin. 

• Kwalifikacje do wykonywania lotów na szybowcu Puchacz, Junior 

• Nalot na szybowcu Puchacz, Junior min.5 godzin 

 

7. Warunki uczestnictwa w TAS śAR 2014 
 
• Wypełnienie elektronicznego formularza „ankieta” dostępnego na stronie 

Organizatora pod adresem: www.glidezar.com  

 

• Dostarczenie wypełnionej „ankiety” do Biura Kierownictwa Obozu w dniu 

przybycia uczestnika na TAS  śAR 2014. 

 

Ilość uczestników TAS jest ograniczona do 6 pilotów. 

W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa, a o 

pierwszeństwie udziału w TAS śAR 2014 decydować będzie kolejność zgłoszeń 

Osoby z listy rezerwowej otrzymają informację o ewentualnie zwolnionych 

miejscach do dnia 18.06.2014 roku. 

Minimalna ilość uczestników – 2 pilotów 

 



8. Koszty uczestnictwa 
 

• Organizator zapewnia:  

− osłonę meteorologiczną, 

− utrzymanie słuŜby startowej, 

− niezbędne usługi telekomunikacyjne (odbiór komunikatów 

meteorologicznych), 

− uzgodnienia ruchowe, 

− zapewnienie kadry instruktorskiej, 

• Uczestnik pokrywa następujące koszty:  

− koszty lotów zgodnie z cennikiem na stronie GSS śAR (obowiązują ceny 

za 1h lotu jak na obozie), 

− dodatkowo uczestnicy TAS zwolnieni są z opłaty za nadzór, 

− koszty zakwaterowania i wyŜywienia, 

9. Informacje dodatkowe 

Pobierana jest jednorazowo opłata roczna tzw. „Opłata administracyjna” 

zgodnie z cennikiem – chyba, Ŝe uczestnik Turnusu latał juŜ w tym roku w 

GSS AP śAR i w/w opłata została juŜ pobrana  

10.Rozliczenie finansowe uczestnika 

Uczestnik zobowiązany jest dokonać rozliczenia finansowego z Organizatorem 

przed swoim wyjazdem z TAS. 

 

 

 

 


