
Regulamin obozu przelotowego „Przasnyskie Obloty” Przasnysz 2021 
 

1. Miejsce obozu przelotowego:  

Lotnisko Przasnysz  N53°00'39.8" 
E20°56'01.3" 

2. Harmonogram obozu 24.07-31.07.2021 r. 
23.07.2021 r. Termin przybycia na obóz (piątek) 
24.07.2021 r. Obowiązkowa odprawa 

bezpieczeństwa godz. 8:00 
24.07-31.07.2021 r. Rozgrywanie konkurencji 
31.07.2021 r. Zakończenie obozu  
 
3. Organizatorem obozu jest:  

KNL Politechniki Warszawskiej 
- Dyrektor zawodów:  

Stanisław Gradolewski 
- Sędzia główny: 

Maciej Oleksiewicz 
 

 

 
4. Cele obozu: 

- Obóz będzie miał formę zawodów szybowcowych, 
- Zapoznanie młodych pilotów ze specyfiką rozgrywania zawodów szybowcowych, 
- Zapoznanie młodych pilotów ze specyfiką lotów wyczynowych i wykonywania 

przelotów, 
- Trening przelotowy pilotów i zdobywanie odznak szybowcowych, 
- Wyłonienie zwycięzcy. 
 

5. Sposób parkowania szybowców: 
Szybowce będą parkowane na powietrzu. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania 

odpowiedniego sprzętu do zabezpieczenia szybowca, gwarantującego pewne i bezpieczne 
kotwiczenie szybowca w czterech punktach. 
Uwaga: Po zakończeniu zawodów, przed opuszczeniem lotniska prosimy o usunięcie 
wszystkich grajcarów. 
 

6. Klasy rozgrywania zawodów: 
 Zawody zostaną rozegrane w klasie MIX. Do udziału dopuszcza się wszystkie 
szybowce. Szybowce, które mogą zabrać balast wodny będą latały bez wody. 
Przy obliczaniu wyników poszczególnych zawodników będzie stosowana tabela 
współczynników dla szybowców z 2021 roku. 
 

7. Zgłoszenia: 
Uczestnik może zgłosić chęć uczestnictwa w zawodach do 23.07.2021 r. 
Zgłoszenie odbywa się na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.  
Zgłoszenie należy dostarczyć do dyrektora zawodów ewentualnie mailem 

sgrado@meil.pw.edu.pl. 

 
 

mailto:sgrado@meil.pw.edu.pl


8. Koszty uczestnictwa: 
Koszty startów do konkurencji, hol do strefy wyczepienia zależny od samolotu 

holującego. (Koszty samolotu  JOB 15 - 140 pln/hol, PZL 104 - Wilga 180 pln/hol) 
Wpisowe w wysokości 100 pln płatne w dniu przyjazdu.  
Pole namiotowe nieodpłatnie. 
Ściąganie z pola i transport szybowca we własnym zakresie zawodnika.  
9. Wymagania dotyczące zawodników: 

- Ważna licencja pilota szybowcowego, 
- Ważne świadectwo radiooperatora, 
- Ważne badania, 
- Piloci, którzy nie latali z lotniska w Przasnyszu mogą być poproszeni o wykonanie 

lotu kontrolnego. 
 

10. Wyposażenie dodatkowe: 
- Każdy zawodnik musi we własnym zakresie zorganizować sobie rejestrator GNSS. 
(Nie musi być certyfikowany) 
- Brak rejestratora skutkować będzie nie sklasyfikowaniem zawodnika w danej 
konkurencji.  

 

11. Konkurencje: 
 Przewiduje się rozgrywanie konkurencji typu: 

- Wyścigowa, 
- Prędkościowa przez wyznaczone rejony, 
- Obszarowa. 
Można na jedną konkurencję lecieć kilka razy i poprawiać wynik w okresie trwania 
konkurencji. 

 

12. Procedury rozgrywania zawodów: 
1) Procedury startu ziemnego: 
- Szczegółowe procedury startu ziemnego zostaną ogłoszone na odprawie 

technicznej i każdorazowo na odprawach do konkurencji, 
- Organizator przewiduje możliwość startu tylko za samolotem.  
2) Procedury startu lotnego: 
- Będą omawiane bezpośrednio na odprawie, 
- Zawodnik ma prawo do wielokrotnego ponawiania startu lotnego. 
3) Linia startu i linia mety 
- Jako linię startu przyjmuje się linie o długości do 5 km, 
- Jako linię mety przyjmuje się cylinder o promieniu do 5 km, 
- Linia mety może być przecięta tylko, jeżeli zostało ukończone zadanie, 
- Wlecenie do cylindra po ukończonym zadaniu jest równoznaczne z przecięciem 

linii mety. 
4) Limity wysokości: 
- Wysokość startu lotnego będą każdorazowo omawiane na odprawie, 
- Organizator nie przewiduje minimalnej ani maksymalnej wysokości przecięcia linii 

mety i pozostawia to w gestii zawodnika. 
5) Postępowanie w przypadku lądowania w terenie przygodnym: 
- W przypadku lądowania w terenie, zawodnik jest zobowiązany do jak 

najszybszego powiadomienia organizatora o miejscu i godzinie lądowania, 
- Szczegóły zostaną podane na odprawie technicznej. 



6) Procedury dolotu do lotniska: 
- Zawodnik jest zobowiązany zgłosić przez radio dolot do lotniska. 
7) Procedury lądowania: 
- Będą każdorazowo omawiane na odprawach do konkurencji. 
8) Zapis lotu: 
- Zawodnik jest zobowiązany do dostarczenia sędziemu zapisu z lotu do godziny 

20:00 
- W przypadku lądowania w terenie przygodnym, zawodnik jest zobowiązany 

dostarczyć zapis z lotu sędziemu na drugi dzień. 
9) Wyniki: 
- Wyniki każdej konkurencji będą ogłaszane najszybciej jak to możliwe i wszystkie 

zmiany będą publikowane na tablicy ogłoszeń. 
10) Klasyfikacja: 
- Warunkiem sklasyfikowania zawodnika w zawodach jest jego udział w minimum 

jednej punktowanej konkurencji. 
 

14. System punktacji: 
- Obowiązuje system punktacji Bitnera przeliczany na system Grand Prix 

 

15. Protesty: 
- Nie przewiduje się możliwości protestowania :] 

 

16. Nagrody: 
-    Nie przewiduje się nagród . 

 

17. Postanowienia końcowe: 
- We wszystkich kwestiach sportowych nie ujętych w niniejszym regulaminie, 

będzie stosowany regulamin FAI, 
- W sprawie wszystkich kwestii technicznych i organizacyjnych nie ujętych w 

niniejszym regulaminie, rozstrzyga organizator lub osoba przez niego wyznaczona. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ZAŁĄCZNIK 1 
 

Nazwisko:    ................................................. Imię:      ....................................................... 

Numer telefonu kom: 

……………………………………………………………… 

Adres e-mail: 
……………………………………………… 

Typ Szybowca..................................................... 
 
Znaki rejestracyjne……………………………………… 

 
Numer konkursowy………………… 

Przynależność do klubu  
…………………………………………………………………… 

Osoba do kontaktu (kogo powiadamiać w razie potrzeby) 

Imię, nazwisko, telefon..…………………………………………………………………………………………………………….............. 

 

Oświadczenie. 

Ja, niżej podpisany, zgłaszam swoje uczestnictwo w obozie przelotowym „Przasnyskie Obloty” 
Przasnysz 2021 w formie zawodów,  
 organizowanych przez KNL Politechniki Warszawskiej i Macieja Oleksiewicza.  

OŚWIADCZAM, że:  

- jestem ubezpieczony(a) od następstw nieszczęśliwych wypadków 
(polisa NNW nr: …............................................................, zawarta w dniu ………………………………, , 
wystawiona przez: ……………………………………………………..., na okres od ………………....do …………………) 

- Rozumiem zagrożenia wynikające z uprawiania sportów lotniczych i oświadczam, iż nie 
będę wnosił żadnych roszczeń odszkodowawczych wobec Organizatorów Obozu – tj. Politechniki 
Warszawskiej lub Macieja Oleksiewicza, w przypadku jakichkolwiek zdarzeń, incydentów  
i wypadków, które mogą mieć miejsce w trakcie mojego uczestnictwa w obozie „Przasnyskie Obloty” 
Przasnysz 2021 .  
 To samo oświadczenie dotyczy osób które mogłyby występować w moim imieniu w przyszłości.  

- Przedstawię obowiązek informacyjny osobie wskazanej do kontaktu, stanowiący treść Załącznika 
nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

- Oświadczam że posiadam ważne uprawnienia do wykonywania lotów na szybowcu, 
posiadam ważne badania lotniczo lekarskie, oraz zobowiązuję się do wykonywania lotów 
zgodnie z przepisami prawa lotniczego. 
 
 

Miejscowość, data …….………………………                         …………………………….................................................... 
                                                                                                                  Czytelny podpis składającego oświadczenie 

 
 
 

Nalot Nalot samodzielny Ilość kilometrów 

Ogólny w bież. roku Ogólnie w bież. roku Ogólnie  w bież. roku 

      
 



  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie zapisów lotu w 
formacie IGC w celu ich publikacji na odprawie polotowej 
 

…………………………………… 
(czytelny podpis) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, 
Politechnika Warszawska informuje, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą 
przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa. 
2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) 
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Można skontaktować się 
z nim, za pośrednictwem adresu mailowego: iod@pw.edu.pl. 
3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie: 

• imię i nazwisko, numer telefonu, numer telefonu osoby do kontaktu, adres e-mail, 
znaków rejestracyjnych szybowca, numer polisy NNW, w celu udziału w obozie 
„Przasnyskie Obloty”  Przasnysz 2021 – podstawą do przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

• imię i nazwisko, numer telefonu, w celu powiadomienia w razie potrzeby, w związku z 
wzięciem udziału w obozie „Przasnyskie Obloty”  Przasnysz 2021 osoby biorącej 
udział w zawodach – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

•  zapisów lotu w formacie IGC, w celu ich publikacji na odprawie polotowej – 
podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO. 

4. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza 
Europejski Obszar Gospodarczy. 
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo w przypadku wyrażenia 
zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia 
danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), 
za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 
7. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty 
przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących 
wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. 



8. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana. 
9. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, bądź od osoby 
uczestniczącej w obozie „Przasnyskie Obloty”  Przasnysz 2021. W przypadku pozyskania 
danych osobowych bezpośrednio od Pani/Pana, podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia Pani/Panu udział w obozie. 
10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania obozu „Przasnyskie 
Obloty”  Przasnysz 2021 oraz przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych 
roszczeń. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych 
osobowych (w celu publikacji zapisów lotu w formacie IGC), Pani/Pana dane osobowe 
przetwarzane będą do odwołania wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. 
11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy RODO. 



 

 

PRZASNYSZ 2021 



LOKALIZACJA LĄDOWISKA 
EPPZ; N53°00'39.8" E20°56'01.3" 

  
 

 


