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 Załącznik nr 2 

 
Do Regulaminu Konkursu pt. PODNIEBNY WERNISAŻ na koncepcję 
plastyczną grafiki ilustrującej projekt realizowany przez Sieć Badawczą 

Łukasiewicz -  Instytut Lotnictwa w ciągu 95 lat swojej historii. 

 

NAGRODY 

 

I miejsce 

 

O wyborze nagrody za I miejsce decyduje wiek, wzrost, waga oraz 

uwarunkowania i predyspozycje zdrowotne Uczestnika określone w 

zapisach prawnych właściciela samolotów, o których mowa w pkt. A i 

B poniżej: 

A. Lot zapoznawczy samolotem TS-11 ISKRA 

Termin lotu: do uzgodnienia (do końca czerwca 2022 roku) 

Lokalizacja: Mielec / EPML 

Liczba osób: 1 

Czas latu: ok. 20 minut 

Ogólne wymagania:  

• ukończone 18 lat, w przypadku osób młodszych wymagana 

notarialna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów, 

• podpisanie wypełnionej zgody na odbycie lotu, 

• wzrost 160-200 cm, 

• waga 50-115 kg, 

• ogólny, dobry stan zdrowia, 

• zakaz spożywania alkoholu na min. 24 h przed wykonaniem 

lotu, 

• całkowity zakaz spożywania narkotyków przed lotem, 

• dobry ogólny stan zdrowia. 
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Przeciwwskazania: 

• kobiety w ciąży, 

• osoby cierpiące na choroby serca, 

• osoby cierpiące na cukrzycę, 

• osoby przyjmujące leki psychotropowe, 

• osoby cierpiące na stany lękowe i klaustrofobię, 

• osoby cierpiące na epilepsję. 

 

Samolot posiada sprawne fotele katapultowe i spadochrony ratunkowe. 

Jest to maszyna o przeznaczeniu wojskowym i poziom ryzyka lotu jest 

inny niż w lotnictwie cywilnym. 

Loty uzależnione są od warunków pogodowych.  

Właściciel samolotu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji 

zlecenia ze względu na przyczyny od niego niezależne (np.: warunki 

atmosferyczne, choroba pilota itp.) 

* Ze względu na warunki atmosferyczne oraz procedury obowiązujące na 

lotnisku plan lotu może ulec zmianie. 

** Czas lotu liczony jest od chwili ruszenia samolotu z płyty postojowej, 

do momentu zatrzymania po wykonanym locie. 

 

B. Lot zapoznawczy Antonov AN-2 dla dwóch osób 

Termin lotu: do uzgodnienia (do końca czerwca 2022 roku) 

Lokalizacja: Warszawa / cała Polska - docelowe miejsce wylotu 

ustalane bezpośrednio z właścicielem samolotu 

Liczba osób: 2 

Czas latu: ok. 30 minut 

Ogólne wymagania:  

• ukończone 18 lat, w przypadku osób młodszych wymagana 

zgoda rodziców lub prawnych opiekunów, 

• podpisanie wypełnionej zgody na odbycie lotu, 

• ogólny, dobry stan zdrowia, 

• całkowity zakaz spożywania narkotyków przed lotem. 
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Przeciwwskazania: 

• kobiety w ciąży, 

• osoby cierpiące na choroby serca, 

• osoby cierpiące na cukrzycę, 

• osoby przyjmujące leki psychotropowe, 

• osoby cierpiące na stany lękowe i klaustrofobię. 

 

Loty uzależnione są od warunków pogodowych. 

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zlecenia ze 

względu na przyczyny od niego niezależne (np.: warunki atmosferyczne, 

choroba pilota ,itp.) 

* Ze względu na warunki atmosferyczne oraz procedury obowiązujące na 

lotnisku plan lotu może ulec zmianie. 

** Czas lotu liczony jest od chwili ruszenia samolotu z płyty postojowej, 

do momentu zatrzymania po wykonanym locie. 

*** Nie z każdego lotniska jest możliwe wykonanie takiego lotu. 

 

II miejsce 

 

Pakiet lotów na symulatorze DA42 i A320 

Termin lotu: do uzgodnienia (do końca czerwca 2022 roku) 

Lokalizacja: Warszawa  

Liczba osób: 1 

Czas lotu: DA42 40 min. + A320 80 min. 

Ogólne zasady i wymagania: 

• brak limitów wiekowych, 

• centrum lotów dostępne jest w godz.14:00 – 20:00 (dni 

powszednie), 10:00 – 18:00 (weekendy), 

• loty odbywają się tylko i wyłącznie na certyfikowanych 

symulatorach, 

• nie jest wymagana wiedza lotnicza, 
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• w locie mogą towarzyszyć maksymalnie dwie osoby  

w charakterze obserwatora. 

 

 

III miejsce 

 

Tunel aerodynamiczny FlySpot  

Wybór vouchera w zależności od wieku. 

A. FlySpot dla dzieci (pakiet dwóch lotów dla osób w 

przedziale wiekowym 3-18) 

Termin lotu: do uzgodnienia (do końca czerwca 2022 roku) 

Lokalizacja: Warszawa, Katowice, Wrocław 

Liczba osób: 1 

Pakiet obejmuje: 

• niezbędne szkolenie wstępne, 

• wypożyczenie sprzętu niezbędnego do skorzystania z 

naszych usług, 

• opiekę instruktora w trakcie całego pobytu we Flyspot, 

• 2 loty w tunelu aerodynamicznym. 

• Po lotach w tunelu można otrzymać bezpłatny film ze 

swojego lotu. 

 

B. FlySpot dla dorosłych (pakiet dwóch lotów dla osoby 

powyżej 18. roku życia) 

Termin lotu: do uzgodnienia (do końca czerwca 2022 roku) 

Lokalizacja: Warszawa, Katowice, Wrocław 

Liczba osób: 1 

Pakiet obejmuje: 

• niezbędne szkolenie wstępne, 

• wypożyczenie sprzętu niezbędnego do skorzystania z 

naszych usług, 
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• opiekę instruktora w trakcie całego pobytu we Flyspot, 

• 2 loty w tunelu aerodynamicznym. 

• Po lotach w tunelu można otrzymać bezpłatny film ze 

swojego lotu. 

 

 

 


