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13 Wiosenny Obóz Przelotowy 

LUBIN 2023 

10 czerwca – 24 czerwca 2023 

 

PISMO ORGANIZACYJNE 
 
 

1. Organizator 13 WOP Lubin 2023  
 
13 Wiosenny Obo z Przelotowy LUBIN 2023, zwany dalej 13 WOP Lubin 2023 organizowany jest przez 
Aeroklub Zagłębia Miedziowego, zwany dalej Organizatorem. Organizator zastrzega sobie moz liwos ć  
nawiązania wspo łpraćy z innymi stowarzyszeniami i organizaćjami w ćelu zapewnienia realizaćji ćelo w 
13 WOP Lubin 2023.  
 
 

2. Miejsce, lokalizacja 13 WOP Lubin 2023 oraz dane Organizatora  
 

Nazwa lotniska (kod ICAO) .....................................................  Lubin (EPLU)  
Częstotliwos ć  AFIS ......................................................................  119,535 MHz (LUBIN RADIO)  
Połoz enie .........................................................................................  3 km na po łnoć od miasta Lubin  
Połoz enie ARP (WGS-84):  
Szerokos ć  geografićzna .............................................................  51o 25’ 22,83’’ N  
Długos ć  geografićzna .................................................................  016 o 11’ 46,17’’ E  
Elewaćja ...........................................................................................  155 m (507 ft) AMSL  
Adres .................................................................................................  Aeroklub Zagłębia Miedziowego  

ul. Spaćerowa 9, 59-301 Lubin  
Numer telefonu .............................................................................  +48 76 744 26 86  
Adres e-mail Organizatora ......................................................  azm@eplu.eu  
Adres strony internetowej Organizatora .........................  https://www.eplu.eu/  
Konto bankowe .............................................................................  Santander Bank Polska S.A., oddział Lubin  

85 1090 2082 0000 0005 4600 0186  
 
 
 
 

https://www.eplu.eu/
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3. Dane kontaktowe biura informacyjnego 13 WOP Lubin 2023  
 

Adres e-mail …………………………………………………………...  wop@eplu.eu  
Numer telefonu .............................................................................  +48 76 744 26 86, +48 693 447 053  
Ofićjalna strona internetowa ..................................................  https://www.eplu.eu/informacje-wop/ 
 
 

4. Terminarz  
 

Poćzątek przyjmowania zgłoszen  ućzestnićtwa ........ z dniem opublikowania pisma organizaćyjnego,  
Termin przybyćia na 13 WOP Lubin 2023 ................... dowolny, w okresie jego trwania,  
              tj. od 10 ćzerwća do 24 ćzerwća 2023 roku. 
 

Rejestracja uczestników  
 

Weryfikaćja wymaganyćh dokumento w osobistyćh odbywać  się będzie od 9 ćzerwća 2023 roku, 
od godziny 18:00. W trakćie trwania 13 WOP Lubin 2023 weryfikaćja odbywać  się będzie ćodziennie, 
w miarę moz liwos ći na biez ąćo, zgodnie z kolejnos ćią przybyćia na miejsće organizaćji 13 WOP Lubin 
2023.  
 
 
Weryfikacja techniczna sprzętu   
 
Piloći przybyli z własnym sprzętem obowiązani są posiadać  waz ną polisę OC i NW. Piloći podpisują 
os wiadćzenie o przygotowaniu szybowća do loto w i posiadaniu kompletu wymaganyćh prawem 
i przepisami dokumento w. Za prawdziwos ć  danyćh i sprawnos ć  sprzętu odpowiedzialny jest pilot.  
 
 
Inauguracja i zakończenie 13 WOP Lubin 2023  
 
Uroćzysta inauguraćja 13 WOP Lubin 2022 ...................................  10 ćzerwća 2023 roku (sobota), 

godz. 19:00  
Ofićjalne zakon ćzenie 13 WOP Lubin 2022 .................................... 24 ćzerwća 2023 (sobota),  

godz. 19:00  
 
 

5. Kierownictwo 13 WOP Lubin 2023  
 

Kierownićtwo 13 WOP Lubin 2023 wyznaćzone jest przez Organizatora w następująćym składzie 
funkćyjnym:  
1. Dyrekćja Obozu (Kierownićtwa ATO AZM)  

2. Kierownik Sportowy  

3. Kierownik Tećhnićzny  

4. Kierownik Organizaćyjny  
 
 
 
 
 
 

https://www.eplu.eu/informacje-wop/
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6. Cele 13 WOP Lubin 2023  
 

1. Doskonalenie umiejętnos ći przelotowyćh.  

2. Zdobyćie warunko w do lićenćji i odznak.  

3. Podniesienie kwalifikaćji piloto w.  

4. Trening.  

5. Ustanawianie rekordo w szybowćowyćh.  
 
 

7. Dostępny sprzęt  
 

Organizator udostępni ućzestnikom w miarę moz liwos ći szybowće jedno i dwumiejsćowe.  
Szybowće dwumiejsćowe dostępne będą z instruktorem dla piloto w bez dos wiadćzenia 
przelotowego.  
Z uwagi na ogranićzenia sprzętowe Organizator zaćhęća do przybyćia z własnym (lub klubowym) 
szybowćem.  

 
 

8. Minimalne wymagania dla uczestników 13 WOP Lubin 2023 
 

1. Spełnione wymagania dotyćząće biez ąćej praktyki – zgodnie z SFCL.160, orzećzenie lotnićzo-
lekarskie z waz nos ćią ćo najmniej do dnia 24 ćzerwća 2023 roku oraz ksiąz ka pilota 
szybowćowego z waz nym wpisem KWT i KTP (waz nos ć  KWT i KTP nie dotyćzy ućzestniko w 
zagranićznyćh).  

2. Uprawnienie do starto w holowanyćh za samolotem.  

3. Uprawnienie do wykonywania loto w na typie szybowća, na kto rym pilot wykonywać  będzie loty.  

4. Wypełniony i podpisany formularz rejestraćyjny - deklaraćja ućzestnićtwa stanowiąćy załąćznik 
do niniejszego Pisma Organizaćyjnego.  

5. Udział ućznio w – piloto w w 13 WOP Lubin 2023 moz liwy jest warunkowo, tj. w loćie 
z instruktorem i na własnym sprzęćie. Organizator nie zapewnia kadry instruktorskiej 
dla ućznio w – piloto w. 

6. Piloći przybyli z własnymi szybowćami obowiązani są posiadać  komplet dokumento w szybowća 
oraz stosowne, wymagane prawem ubezpiećzenia.  
 

 
Dodatkowo zalecane są:  

 
1. Aktualna mapa lotnićza Polski w skali 1:500 000.  

2. Dla oso b, kto re ćhćiałyby wykonać  przeloty warunkowe posiadanie rejestratora GNSS 
zatwierdzonego przez IGC. Dla pozostałyćh – dowolny odbiornik GPS umoz liwiająćy rejestraćję 
przeloto w.  
 

 
9. Warunki uczestnictwa  

 
1. Wypełnienie elektronićznego formularza zgłoszenia ućzestnićtwa dostępnego na stronie 

Organizatora pod adresem: http://www.eplu.eu/formularz-wop/  
2. Dostarćzenie wypełnionej i podpisanej deklaraćji ućzestnićtwa do Biura Kierownićtwa Obozu 

w dniu przybyćia ućzestnika na 13 WOP Lubin 2023. Formularz deklaraćji ućzestnićtwa 
oraz niniejsze pismo organizaćyjne dostępne są ro wniez  do pobrania na stronie Organizatora.  

http://www.eplu.eu/formularz-wop/
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3. Wpłata wpisowego w wysokos ći 330 PLN w ćiągu 7 dni od momentu otrzymania informaćji 
o zakwalifikowaniu się 13 WOP Lubin 2023 na konto Organizatora (w tytule przelewu nalez y 
wpisać : Wpisowe 13 WOP). Brak wpłaty w tym terminie oznaćza przesunięćie osoby na listę 
rezerwową.  

4. Ilos ć  ućzestniko w 13 WOP jest ogranićzona do 30 piloto w (spoza AZM). W przypadku większej 
lićzby zgłoszen  zostanie utworzona lista rezerwowa, a o pierwszen stwie udziału w 13 WOP 
Lubin 2023 dećydować  będzie kolejnos ć  zgłoszen  i wpłaty wpisowego.  

5. Osoby z listy rezerwowej otrzymają informaćję o ewentualnie zwolnionyćh miejsćaćh do dnia 
15 maja 2023 roku. 

6. Organizator zapewnia pomoć w transporćie szybowćo w na lotnisko Lubin po lądowaniu 
w terenie przygodnym. Piloći przybyli z własnym szybowćem obowiązani są posiadać  własny 
wo zek / przyćzepę do transportu szybowća. W ćelu usprawnienia organizaćji transportu 
szybowćo w po lądowaniu w terenie przygodnym pilot zobowiązany jest pozostawić  przed 
wylotem dokumenty i niezbędne klućze w Biurze Kierownićtwa Obozu.  
 

 
10.  Koszty uczestnictwa  

 
1. Organizator w ramaćh s rodko w własnyćh i opłaty wpisowej zapewnia:  

• pamiątkową koszulkę T-Shirt z logo 13 WOP Lubin 2023,  

• usługi poligrafićzne związane z organizaćją 13 WOP Lubin 2023,  

• osłonę meteorologićzną,  

• utrzymanie słuz by startowej,  

• niezbędne usługi telekomunikaćyjne (odbio r komunikato w meteorologićznyćh, uzgodnienia 
rućhowe),  

• zapewnienie kadry instruktorskiej,  

• dostęp do Internetu.  

 

2. Ućzestnik pokrywa następująće koszty:  

• Wpisowe (zgodnie z 9 pkt. 3).  

• Koszt startu holowanego na lot sprawdzająćy lub na ćelnos ć  lądowania (po kręgu na wysokos ć  
300m) w kwoćie 120 zł.  

• Koszty starto w holowanyćh, kaz dy hol na 500 m w kwoćie 190 zł, za kaz de rozpoćzęte 
dodatkowe 100 m kwota 35 zł.  

• W przypadku szybowća z własnym silnikiem opłata za operaćję, kaz dy start wynosi 20 zł.  

• Koszty zakwaterowania: 
o Miejsće pod namiot na lotnisku w kwoćie 30 zł od osoby za dobę.  

o Noćleg w pokojaćh budynku Organizatora w kwoćie 60 zł od osoby za dobę. W ćenie 
pos ćiel, łazienka, prysznić, toaleta oraz pomieszćzenie soćjalne. Osoby, którym zostanie 
potwierdzona rezerwacja pokoju zobowiązane są po otrzymaniu potwierdzenia 
rezerwacji wiadomością e-mail lub sms, do wpłaty zadatku w wysokości 20% 
za zarezerwowany okres korzystania z pokoju w ciągu 7 dni od momentu 
otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się 13 WOP Lubin 2023  na konto 
Organizatora przelewem z tytułem wpłaty: Rezerwacja pokoju na 13 WOP. W dniu 
przyjazdu na 13 WOP Lubin 2023 wymagana jest dopłata do całości kwoty za cały 
okres pobytu zadeklarowany w zgłoszeniu uczestnictwa.  

o Miejsće dla przyćzepy kempingowej/kampera w kwoćie 40 zł od osoby za dobę.  

o Noćleg poza lotniskiem Lubin rezerwowany przez ućzestnika we własnym zakresie.  
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• Koszty z ywienia, we własnym zakresie. Ućzestnićy 13 WOP Lubin 2023 powiadomieni zostaną 
przez Organizatora o moz liwos ći korzystania z ćateringu w zakresie s niadan  i obiado w. 

  

3. Dodatkowo ućzestnićy korzystająćy ze sprzętu Organizatora pokrywają koszty jego wynajmu:  

• Szybowće jednomiejsćowe – 108 zł za godzinę lotu (obowiązuje przedpłata na rezerwaćję 
szybowća; patrz uwagi poniz ej).  

• Szybowće dwumiejsćowe – 120 zł za godzinę lotu(obowiązuje przedpłata na rezerwaćję 
szybowća; patrz uwagi poniz ej).  

 

Uwaga!  
1. Osoby, którym zostanie potwierdzona wiadomością e-mail lub sms rezerwacja szybowca 

Organizatora zobowiązane są do wpłaty zadatku za 10 godzin w ciągu 7 dni od momentu 
otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się 13 WOP Lubin 2023  na konto Organizatora 
przelewem z tytułem wpłaty: Rezerwacja szybowca na 13 WOP. Kwota ta rozliczona 
zostanie w ramach wykonywanych przez uczestnika lotów w czasie 13 WOP.  

2. W przypadku osób niezrzeszonych w strukturach Aeroklubu Polskiego do wszystkich 
podanych kwot będzie doliczane 23% podatku VAT. Osoby zrzeszone w strukturach 
Aeroklubu Polskiego winny okazać stosowny dokument potwierdzający brak zaległości 
w składkach (legitymację lub zaświadczenie z aeroklubu macierzystego) na żądanie 
Organizatora.  

3. Cena za hol może ulec zmianie w przypadku znaczącego wzrostu ceny paliwa lotniczego 
oraz kosztów wynajmu samolotów holowniczych.  

 
 

11.  Zajęcia dodatkowe  
 

W ramaćh zajęć  dodatkowyćh Organizator przewiduje organizaćję wykłado w i seminario w o tematyće 
lotnićzej. Planowane tematy zajęć  obejmować  będą m.in. przygotowanie do loto w, taktykę przelotową, 
zarządzanie ryzykiem w ćzasie przeloto w oraz relaćje z wypraw szybowćowyćh.  
 
 

12.  Klasy szybowców dopuszczonych do udziału w 13 WOP Lubin 2023  
 

Do udziału w 13 WOP Lubin 2023 dopuszćzone będą wszystkie typy szybowćo w jedno 
i dwumiejsćowyćh. Do udziału dopuszćzone będą szybowće z sinikiem startowym. Lotnisko w Lubinie 
posiada asfaltowy pas startowy.  
 
 

13.  Sposób parkowania szybowców  
 

Szybowće o konstrukćji drewnianej hangarowane będą w hangarze nieodpłatnie i będą miały priorytet 
w uzyskaniu miejsća w hangarze, w miarę dostępnos ći wolnego miejsća, zgodnie z kolejnos ćią 
przyjmowania na 13 WOP Lubin 2023. Posto j szybowćo w laminatowyćh zorganizowany zostanie 
na powietrzu w miejsću wyznaćzonym przez Organizatora. Organizator nie zapewnia sprzętu 
do kotwićzenia. Wymagany sprzęt do kotwićzenia zgodny z instrukćją uz ytkowania szybowća 
zobowiązany jest zapewnić  pilot.  
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14.  Informacje dodatkowe  
 

Udział w 13 WOP Lubin 2023 i wpisowe  
 

Udział w 13 WOP Lubin 2023 moz liwy jest w dowolnie wybranym okresie trwania 13 WOP Lubin 
2023 (ućzestnik wybiera zaro wno termin przyjazdu jak i ćzas pobytu). Wpisowe nie jest 
uzalez nione od ćzasu ućzestnićtwa w 13 WOP Lubin 2023, jest stałe oraz nie podlega zwrotowi jez eli 
rezygnaćja z ućzestnićtwa w 13 WOP Lubin 2023 nastąpiła po 7 maja 2022 roku.  
 

 
Warunki zakwaterowania  

 
W przypadku wćzes niejszego wyjazdu ućzestnika z 13 WOP Lubin 2023 kwota wpłaćona 
za rezerwaćję noćlegu w pokoju budynku Organizatora nie podlega zwrotowi.  

 
 

Rozliczenie finansowe uczestnika  
 
Ućzestnik powinien dokonać  rozlićzenia finansowego z Organizatorem przed swoim wyjazdem 
z Obozu. Warunki rozlićzania się z Organizatorem podane zostaną ućzestnikom w trakćie ićh 
rejestraćji po przybyćiu na miejsće w Biurze Kierownićtwa Obozu oraz na odprawie.  

 
 

Inne  
 
Wszelkie dodatkowe informaćje zamieszćzane będą na stronie Organizatora. W sytuaćji odwołania 
13 WOP Lubin 2023 przez Organizatora, wpisowe oraz wpłaćone zadatki zostaną zwro ćone 
ućzestnikom, kto rzy je wpłaćili w ćiągu 14 dni od daty ofićjalnego odwołania 13 WOP Lubin 2023.  
 
 
Zabezpieczenie i ochrona sprzętu i uczestników  
 
Lotnisko jest zamykane na noć, ćały teren jest ogrodzony wysokim płotem zakon ćzonym drutem 
kolćzastym.  

 
 

15.  Załączniki  
 

1. Formularz zgłoszeniowy na 13 WOP Lubin 2023 (dostępny na stronie internetowej 
https://www.eplu.eu/formularz-wop/ ). 

 

https://www.eplu.eu/formularz-wop/

