Nasze lotnisko

O nas

Nazwa lotniska:
LUBIN

Aerok lub Zagłęb ia Miedziowego w 2 018

Wskaźnik lokalizacji ICAO:
EPLU

roku ob chodził 50 -lecie swojego istnienia.
Od m om entu jego założenia w 1 968 rok u,

Położenie lotniska ARP (WGS-84):
51° 25´ 22.83´´ N
016° 11´ 46.17´´ E
3 km na północ od miasta Lubin

poprzez dzień dzisiejszy i w przyszłości naszym

nadrzędnym

celem

jest

i będzie

kształcenie i dosk onalenie pilotów szyb owcowych i sam olotowych.
Jak o jeden

Elewacja lotniska:
155 m (507 %) AMSL

z nielicznych aerok lub ów

Częstotliwość AFIS:
122,405 MHz
Lubin Radio

w Polsce posiadam y własne lotnisk o, którego jesteśm y jedynym właścicielem, co stwarza nam dogodne warunk i do realizacji sta-

Częstotliwość sektora FIS:
126,300 MHz
FIS Poznań

tutowej działalności.
To wśród nas są piloci, którzy latają pa-

Rodzaje paliwa:
AVGAS 100LL
Jet A1

sażerskimi sam olotam i Dream liner oraz
tacy, k tórzy b ronią polskiego nieb a zasiadając za steram i wojsk owych sam olotów i śmigłowców.

Lotnisko

Do dyspozycji tych, którzy chcielib y zacząć przygodę z lotnictwem stawiamy doświadczonych i życzliwych instruktorów,
nasze szyb owce i sam oloty oraz… wyjątk ową, przyjacielską atm osferę.

LUBIN

Aeroklub Zagłębia Miedziowego
ul. Spacerowa 9
59-301 Lubin
Telefon: +48 (76) 8462071
Faks: +48 (76) 7497269
E-mail: azm@eplu.eu
Web: http://www.eplu.eu

Notatki

Jak zostać prawdziwym
PILOTEM?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Przyjdź na spotkanie organizacyjne, którego
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

termin zostanie opublikowany do końca roku na stronie Aeroklubu Zagłębia Miedziowego pod adresem:
http://www.eplu.eu
oraz na facebook
https://pl-pl.facebook.com/azmlubin

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Uczęszczaj na nieodpłat ne weekendowe za-

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….......................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

jęcia teoretyczne w okresie zimowym i podejmij decyzję czy chcesz do nas dołączyć
i dzielić naszą pasję

 Udaj się na badania lotniczo-lekarskie do
jednego z uprawnionych w tym zakresie
ośrodków

 Podpisz umowę z AZM na podstawowe szkolenie szybowcowe lub szkolenie do samolotowej licencji turystycznej i przystąp do egzaminu t eoretycznego

...............................................................................................................................................................................................

 Rozpocznij szkolenie praktyczne z wyzna-

...............................................................................................................................................................................................

 W czasie szkolenia praktycznego lub po nim

.............................................................................................................................................................................................

czonym instruktorem
zdaj teoretyczne egzaminy państwowe

 Po ukończonym szkoleniu praktycznym zdaj
państwowy egzamin praktyczny

Aeroklub Zagłębia Miedziowego
jest członkiem współzałożycielem
Dolnośląskiego Klastra Lotniczego

 Oczekuj na upragnioną licencję a potem...
dziel z nami swoją pasję !

