
 

 

 

 

        Białystok,  29 .marzec 2019 r. 

 

Stowarzyszenie Białostocki Klub Balonowy  zaprasza na 

II Fiestę balonową – Edukacja na rzecz propagowania sportu balonowego Białystok 2019 

w dniach 11 – 14 lipca 2019 , przewidywany  udział  20 balonów 

 

Wpisowe:  

- pilot + 2 osoby załogi – opłaty BRAK 

- dodatkowa osoba: 200 zł    

Organizator zapewnia: 

- zakwaterowanie w akademiku dla pilota  i 2 osób załogi 

-  wyżywienie (poranna kawa, śniadanie i obiadokolacja) dla 3 osób w ekipie 

- gaz na wszystkie loty zawodnicze i na pokazy nocne (Załogi przyjeżdżają z pełnymi 

butlami gazu i odjeżdżają z pełnymi butlami). 

- mapę dla pilota i ekipy naziemnej 

- dobra atmosferę 

Warunki uczestnictwa: 

- ważna licencja pilota balonu, 

- nalot dowódczy – min 20 godz., ważne ubezpieczenie balonu OC 

- wypełnienie i podpisanie karty rejestracyjnej zawodnika 

Wpłata kaucji zwrotnej w kwocie 400,00 zł  przy spełnieniu warunków Organizatora: 

- wywieszenie banerów reklamowych na koszu i ich zwrot  po imprezie  

- zabranie 1 VIP-a do kosza na lot 

- udział w pokazie nocnym ( czwartek lub piątek) 

- uczestnictwo w pokazie nocnym światło i dźwięk (sobota)  

- zwrot markerów 

- balony powyżej 3.500 m3 są zwolnione z pokazów 

Pozostałe informacje dotyczące fiesty będą podawane na adres e-maila uczestnikom oraz 

zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej www.balonowy.bialystok.pl  

Termin nadsyłania zgłoszeń 10 czerwca 2019 r. 

 

Adres do korespondencji: 

e-mail: pilotak@onet.pl 

 

 

 

http://www.balonowy.bialystok.pl/


 

 

 

 

 

 

 

II Fiesta balonowa – Edukacja na rzecz propagowania sportu balonowego Białystok 2019 

 
 SKRÓCONY PROGRAM 

11 lipca (czwartek) 

18
00

 – popołudniowy lot balonów 

21
00

 – 21
45

 – nocny pokaz 

12 lipca (piątek) 

6
00

 – start balonów do porannej konkurencji 

18
00

 – start balonów do popołudniowej konkurencji 

21
00

 – 21
45

 – nocny pokaz 

13 lipca (sobota) 

6
00

 – start balonów do porannej konkurencji 

13
00

 – 22
00

 – Rodzinny piknik balonowy 

18
00

 – start balonów do popołudniowej konkurencji 

21
00

 – 21
45

 – nocny pokaz – „światło i dźwięk” 

14 lipca (niedziela) 

6
00

 – start balonów do porannej konkurencji 

12
00 

– Uroczyste zakończenie Fiesty 


