
Regulamin lotu balonem 
podczas

XXXI Małopolskiego Zlotu Szlakami Walk Partyzanckich

1. Loty odbywają się w dniu 18 września 2021 na Suchej Poanie (Lipnik)
2. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego dotarcia na miejsce lotów
3. Do lotów uprawnieni są uczestnicy Zlotu, którzy wpłacili do dnia 14.09.2021 ustaloną 
kwotę w wysokości 50 zł
4. Po przybyciu na miejsce startu pasażerowie oraz osoby towarzyszące powinny stosować 
się do poleceń pilota oraz członków załogi. W bezpośredniej bliskości balonów obowiązuje 
zakaz palenia oraz używania otwartego ognia. Należy uważać na manewrujące pojazdy, 
pracujące wentylatory do napełniania balonów oraz liny które mogą się niespodziewanie 
naprężyć. Szczególną uwagę należy zwrócić aby luźne elementy garderoby (np. szaliki, 
chusty, sznurki, gumki ściągaczy kurtek lub bluz itp.) oraz włosy nie znalazły się w zasięgu 
pracujących wentylatorów - istnieje realne ryzyko wplątana ich w obracające się wirniki!
5. Podczas lotu pasażerowie powinni stosować się ściśle do poleceń pilota oraz ustaleń 
przekazanych przez niego podczas odprawy przedstartowej.
6. Podczas lotu kategorycznie zabrania się: palenia tytoniu, a także innych ziół i substancji, 
siadania na burtach kosza, mocnego wychylania się, przełączania i blokowania zaworów 
paliwowych, ciągnięcia linek sterujących oraz wyrzucania i wylewania czegokolwiek z 
kosza balonu, Podczas lotu zabrania się wystawiania poza burtę kosza nie zabezpieczonych 
przed wyślizgnięciem się z rąk aparatów fotograficznych, lornetek, telefonów 
komórkowych ani innych nawet drobnych przedmiotów.
7. Do podjęcia decyzji o przystąpieniu lub zaniechaniu czynności lotniczych właściwy jest 
wyłącznie pilot-dowódca wskazany przez KBT.
8. loty mogą odbywac się wyłącznie w właściwych warunkach atmosferycznych.
- stała prędkość wiatru na wysokości 30m do 3m/sek., brak silnych porywów wiatru
- stan równowagi atmosfery: – stała 
- brak opadów, i innych niebezpiecznych zjawisk. 
- brak turbulencji  
- chmury burzowe nie występują w odległości mniejszej niż 30 km od miejsca startu;
9. lot nie odbywa się
- w trakcie trwania opadów, i innych niebezpiecznych zjawisk. 
- gdy temperatura w słońcu przekroczy 28 oC 
- w warunkach turbulencji oraz występowania prądów konwekcyjnych
- gdy podmuchy wiatru są większe niż 5,1 m/s (10 kts),
10. W przypadku gdy pogoda nie spełnia warunków opisanych w punkcie 8 lub występują 
zjawiska wskazane w punkcie 9 stosuje się zasadę opisana w punkcie 11.
11. W przypadku, odwołania lotów balonem, PTTK Lubomir poinformuje o tym 
uczestników natychmiast po uzyskaniu informacji



12.  W przypadku opisanym w punkcie 11 uczestnikom przysługuje możliwość lotu 
balonem w nowym wskazanym przez PTTK Lubomir terminie
13. Zmiana terminu lotów nastąpi w kolejnych 12 miesiącvach od daty 18 wrześneia 2021.
14. W przypadku nie wykożysatania możliwości lotu przez uczestników w nowym 
wyaznaczonym terminie zgodnie z sytuacją opisaną w punktach 11, 12, 13. zadatek ulega 
przepadkowi na rzecz PTTK Lubomir
15.  Osoby niepełnoletnie od lat 7 do 18 mogą odbywać lot jedynie w towarzystwie swoich 
prawnych opiekunów., 
16. Balonem nie mogą polecieć dzieci poniżej 7 roku życia, kobiety w ciąży oraz osoby, 
których zachowanie wskazuje, że są pod wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnie 
działających środków. Lot nie jest wskazany dla osób z osteoporozą oraz z poważnymi 
schorzeniami układu szkieletowo-mięśniowego. Raz na kilkanaście lotów lądowania bywają
nieco twardsze lub odbywają się z przewróceniem kosza. Jest to sytuacja zupełnie normalna
i nie stanowiąca poważniejszego zagrożenia, ale zarówno małe dzieci jak i dorośli cierpiący 
na w/w schorzenia mogli by podczas nich odnieść kontuzje.
17. Na pokład balonu pasażerowie nie mogą zabierać broni, materiałów pirotechnicznych i 
łatwopalnych oraz innych niebezpiecznych przedmiotów i substancji. Równiez  alkoholu, 
narkotyków lub podobnie działających środków.
18. PTTK Lubomir oraz KBT nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych 
wypadków i innych zdarzeń losowych uczestników
19. Pasażerowie odbywają lot na własne ryzyko i odpowiedzialność.
20. Wpłata ustalonej kwoty wymienionej w punkcie 3 oznacza pełną akceptacje 
powyższego regulaminu.


