
 

 
dot.  Obozów Przelotowych śAR 2014 w dniach: 

28.06 - 06.07.2014 
        12.07 – 20.07.2014 
        09.08 – 16.08.2014 
 

PISMO ORGANIZACYJNE 
 

1. Organizator  Obozów Przelotowych śAR 2014 

Obozy Przelotowe organizowane są przez Górska Szkołę Szybowcową AP 

„śar”. 

2. Miejsce, lokalizacja Obozów Przelotowych 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     +48-33-866-1046  

Adres e-mail     wyszkoleniezar@poczta.onet.pl 

Strona internetowa     www.glidezar.com 

 

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

Instruktor FI(G) Paweł Kołłątaj tel. 662 685 548 

 

4. Terminarz  

Początek przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa:  12.06.2014r 
Termin przybycia na OP 2014: dowolny, w okresie ich trwania.  

Rejestracja uczestników 

Weryfikacja wymaganych dokumentów osobistych odbywać się będzie  
od pierwszego dnia trwania obozów 

W trakcie trwania OP śAR 2014 weryfikacja odbywać się będzie codziennie w  
miarę moŜliwości na bieŜąco, zgodnie z kolejnością przybycia na miejsce. 

 



Weryfikacja techniczna sprzętu  

Piloci, którzy przybędą z własnym sprzętem obowiązani są posiadać waŜną 
polisę OC szybowca na Europę i NNW na siebie. 

Za prawdziwość danych i sprawność sprzętu odpowiedzialny jest pilot.  

 

5. Cele OP śAR 2014  
 

• Doskonalenie umiejętności przelotowych 

• Podnoszenie kwalifikacji pilotów 

• Trening w terenie górskim  

• Przeloty szkolne z instruktorem niezbędne do wydania licencji. 

 

 

6. Dostępny sprzęt  

Organizator udostępnia uczestnikom w miarę moŜliwości szybowce jedno i 

dwumiejscowe. 

Dla pilotów nie posiadających doświadczenia przelotowego, Organizator 

zapewni instruktorów oraz udostępni szybowce dwumiejscowe. 

 

7. Minimalne wymagania dla uczestników OP śAR 2014  
 

• WaŜna licencja pilota szybowcowego, 

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

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

• Ucze- pilot powinien być w bieŜącym treningu i posiadać min. 25 godz. 

nalotu ogólnego, 

• Aktualne orzeczenie lotniczo-lekarskie, 

• KsiąŜka pilota szybowcowego w celu potwierdzenia praktyki, 

• Aktualne KWT i KTP, 

• Uprawnienia do startów za samolotem, 

• Zakończone szkolenie w lotach termicznych (AVI/1). 

• Uprawnienie do wykonywania lotów na typie szybowca, na którym pilot 

będzie wykonywał loty, 

Przypominamy, iŜ uczniowie-piloci mogą latać tylko na sprzęcie GSS 
AP śAR 

• Posiadanie aktualnej mapy VFR Polski w skali 1:500 000. 

• Osoby, które chciałyby wykonać przeloty warunkowe: 

powinny posiadać rejestrator GNSS zatwierdzony przez IGC FAI, z 

waŜnym skalowaniem sondy ciśnieniowej (GSS AP śAR moŜe udostępnić 

2 rejestratory). 



• Dla pozostałych - dowolny odbiornik GPS umoŜliwiający rejestrację 

przelotów i bezpieczną nawigację. 

 

8. Warunki uczestnictwa w OP śAR 2014 
 
• Przesłanie zgłoszenia na OP za pomocą formularza „Zgłoszenie OP w dniach...”. 

 

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

przybycia uczestnika na OP śAR 2014. „Ankieta” -dostępnego na stronie 

Organizatora pod adresem: www.glidezar.com , zakładka „wymagane 

dokumenty”. 

 

• Wpłacenie wpisowego w wysokości 100 PLN najpóźniej na 5 dni przed dniem 

rozpoczęcia danego obozu na konto GSS AP śAR (w tytule przelewu naleŜy 

wpisać: Wpisowe OP śAR 2014 w dniach…). 
 

Brak wpłaty w tym terminie oznacza przesunięcie osoby na listę 

rezerwową. 

 

 

Ilość uczestników WOP jest ograniczona do 30 pilotów. 

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

pierwszeństwie udziału w OP śAR 2014 decydować będzie kolejność zgłoszeń 

połączonych z wpłatą wpisowego. 

Osoby z listy rezerwowej otrzymają informację o ewentualnych zwolnionych 

miejscach najszybciej jak tylko będzie to moŜliwe, nie później niŜ 2 dni przed 

danym obozem. 

Osoby, które nie zakwalifikują się na OP śAR 2014 z powodu braku miejsc 

otrzymają zwrot wpisowego. 

 

9. Koszty uczestnictwa 
 

• Organizator w ramach środków własnych i opłaty wpisowej zapewnia:  

− osłonę meteorologiczną,  

− utrzymanie słuŜby startowej, 

− niezbędne usługi telekomunikacyjne (odbiór komunikatów 

meteorologicznych), 

− uzgodnienia ruchowe, 

− kadrę instruktorską, 

− dostęp do Internetu, 

− kawa,herbata☺ - przed lotami  

 



• Uczestnik pokrywa następujące koszty:  

− wpisowe, 

− koszty lotów zgodnie z cennikiem na stronie GSS AP śAR (obóz), 

− koszty zakwaterowania i wyŜywienia (20% zniŜki za noclegi) 

− W przypadku szybowca z własnym silnikiem opłata za operację-kaŜdy 

start wynosi 10 zł. 

 

10.Informacje dodatkowe 

− Udział w OP śAR 2014 moŜliwy jest w dowolnie wybranym okresie 
trwania obozu (uczestnik wybiera zarówno termin przyjazdu jak i czas 
pobytu). 

− wpisowe nie jest uzaleŜnione od czasu uczestnictwa w OP śAR 2014, 

jest stałe oraz dla dobra obozu nie podlega zwrotowi, jeŜeli rezygnacja z 

uczestnictwa nastąpiła z winy uczestnika w trakcie trwania obozu. 

− ewentualne sprawy losowe będą rozpatrywane indywidualnie. 

− parkowanie szybowców i przyczep dla uczestników obozu zwolnione jest 

z opłat. 

 

 

11.Rozliczenie finansowe uczestnika 

Uczestnik powinien dokonać rozliczenia finansowego z Organizatorem 

przed swoim wyjazdem z Obozu.  

 

 

 


