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Název dokumentu: Poskytnutí dotace, účast na MS v bezmotorovém létání, ID 
PR01972.0052

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady Kraje Vysočina

Schváleno: RK Datum: 26.6.2018 Č.usnesení: 1230/19/2018/RK

Dokument uložen u: OddPKŽÚ

Počet vyhotovení: 2

Adresát: Aeroklub Přibyslav, z.s.
Smluvní částka: 1) 25000.00

Odpovědný odbor: 2) odbor školství, mládeže a sportu
Podpis zajistit do: 23.7.2018

Pracoviště/pracovník Datum Podpis
Zpracoval: OŠMS/Z. Beneš 27.6.2018
Projednáno s: OŠMS/M. Kastner 27.6.2018 / "" '

Právní kontrola: OŠMS/E. Herzánová :

Předkládá: OŠMS/Z. Beneš 27.6.2018
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

OŠMS/K. Ubr

Zodpovídá: Příkazce operace: OŠMS/M. Kastner fiJ, ??//
Správce rozpočtu: OŠMS/Z. Pavelcová ■^.7,

Poznámka:
Subjekt (IČO: 46484621), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle §109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: benes, datum ověření: 27.06.2018 13:19:47):

Poskytnutí dotace, účast na MS v bezmotorovém létání, ID PR01972.0052

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 25000.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 003419, ORJ: 0000003000, ORG: POL: 5222 
UZ:000000309

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).
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,ikova SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

(ID PR01972.0052) 

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, členka Rady Kraje Vysočina
(dále jen „Kraj")

bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800 

a

Aeroklub Přibyslav, z.s.
se sídlem:
IČO:
zastoupen:
(dále jen „Příjemce") 
bankovní spojení:

Letiště 422, 582 22 Přibyslav 
46484621
Ing. Josefem Novotným, předsedou

Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2400127667/2010

Cl. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Účast na MS v bezmotorovém létání", blíže specifikované 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 
(dále jen „akce").

ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od pro
kazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu Kraje uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této 
smlouvy, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a s podmínkami této smlouvy.
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2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (např. archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví 
této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun 
českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary), vyjma 
finančních prostředků z jiných zdrojů Kraje. Příjemce musí být schopen prokázat 
výši vlastního podílu.

Celkové náklady akce 98 328 Kč

Výše dotace v Kč 25 000 Kč

Výše dotace v % 25,4 % z celkových nákladů na akci

Maximální výše dotace v % 40 % z celkových nákladů na akci

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou předpokládanou výši nákladů akce uvedenou 
v tabulce v ČI. 5 odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. 
Pokud budou skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce 
uvedená v tabulce v ČI. 5 odst. 2, nesmí být překročena maximální výše dotace v % 
uvedená v tabulce dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy, a dotace se proto na částku 
odpovídající maximální výši dotace v % sníží.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace z několika dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není 
možný. Souběh dotace z Kraje s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše 
poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % 
celkových nákladů na akci.

Cl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nej později 
do 60 kalendámích dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení vyúčtování celkových 
nákladů akce a závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná 
zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle ČI 8 
písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. 11. 2018.
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2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají dnem 1. 1. 2018.

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nej později do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této
smlouvy.

4) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou tyto neinvestiční náklady prokazatelně související 
s akcí:
a) náklady na dopravu na mistrovství a zpět (včetně pojištění osob, přepravního 

vybavení),
b) náklady na ubytování a stravné (stravným se rozumí náklady na stravné 

maximálně ve výši minimální sazby dle § 176 a § 179 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, či náklady na nákup surovin v odpovídající výši. Výdaje za nákup 
alkoholických nápojů není možné zahrnout do těchto nákladů.),

c) náklady na startovně (či poplatek federaci, svazu, atd.) na mistrovství.

5) ostatní náklady jsou neuznatelnými náklady (výdaji) a nesmí být financovány ani 
z vlastních prostředků Příjemce vynaložených na akci.

6) Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména 

efektivnosti a hospodárnosti, a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro 
poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních 
disciplínách, schválených usnesením č. 2417/38/2014/RK ze dne 17. 12. 2014,

c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 
Sb o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zájiStit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, 
účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID PR01972.0052“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen
DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 

náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové
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povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 30. 11. 2018. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,

f) doručit Kraji do 30. 11. 2018 závěrečnou zprávou, která bude obsahovat:
- stručný popis zrealizované akce,
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
. finanční vyúčtování akce,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,

a to na předepsaném formuláři, který je přílohou Pravidel Rady Kraje Vysočina 
pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních 
disciplínách, schválených usnesením č. 2417/38/2014/RK ze dne 17. 12. 2014,

g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat tuto smlouvu, originály dokladů prokazujících celkové náklady akce 
(faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a 
zaúčtování, prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,

j) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) k přeměně nebo 
zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

ČI. 9 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i), j) 
této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10 
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt 
ze akce byla podpořena Krajem.

2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
Příjemce „Sponzorsky vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu 
který je ke staženi na www.kr-vysocina.cz/publicita. ’
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3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení,

4) Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o'soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.

Cl. 11
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

ČI. 13
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

2) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v informačním systému veřejné 
správy - Registru smluv zajistí Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Zdeněk Beneš, tel. 564 602 940, e-maíl:
benes.z@kr-vysocina.cz.

4) jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 
a ČI. 13 odst 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve ČI 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.
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6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této 
smlouvy.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

g) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 
30. 5. 2018.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 26. 6. 2018
' /•._!£ a r\ i a r\ i^r\ 4 o/r~íi/usnesením č. 1230/19/2018/RK.

V. ...dne V Jihlavě dne ..J.&...ÍJL.1ÚM

/

Ing. Josef Novotný 
předseda

Ing. Jana Fialová, MBA 
členka Rady Kraje Vysočina
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KUJIP01EKCYF

Priíolía č. 1

s p o íl: o v n í c 11 c! i s c í p i 1 n á c h

ŽÁDOST 0 DOTACI
NA ÚČAST NA SPORTOVNÍM MISTROVSTVÍ

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

KRAJ VCSC

j Evidenční číslo žádostí 
; (žadatel oewoiiítiíe)

éé / yp A;í' ŽTÁTTýž

| Název mistrovství
a • - • - •- •................................................... ,

VÍT lefrrbý"

Žadatel
í (úplný název dle dokladu o 
í právní subjektivitě a sídlo,)

.

MÁTÍ J<£ ý<t/ziyg

, \y

Statutární zástupce 
(jméno, příjmení, titul, 
funkce, telefon, emmií)

■JláJzt ŽCVaTán/ TÁm
,ÁÁ'Á:::ÁA(éT4Á/ -tT9 ÁÁÁÁÁD
cÁCsÁ-t /T/TbPCTTifTCC'/Ct Re Rz

1 Kontaktní osoba 
j {jméno, příjmení, titul, 
i telefon, e-mail)

J 00 yy OOP^OOX/ ržTT.

1 • č
■JMí/7- Po^O/O/ymz/zO', cžtn

, / c .....................................
' -

Bankovní spojení žadatele 
(název banky, číslo účtu,

/rá (' /</fyX ááyo- / č/.,- áz

/ /
Celkové uznatelné náklady 
účasti na mistrovství ...ta-í
Požadovaná výěe dotace 
(+ kolik tvoří procení z celíc 
uzn. cákl, účastí na 
■v ■ ' rvu

...CúddčA,T,TÚ„ Rč ( .TÁÁCT., %}

Odůvodněni žádosti 
(proč žádáte o 
spolufinancování účastí na 
mistrovství Krajem

/oyyoy.oo "O/oyyyy oo /7řyo7/

(počet účastníku mistrovství, 
kdo je clo mistrovství 
zapojen a komu ie určeno)
C psovy ti arm onog ram 
mistrovství
(datum, začátek mistrovství, 
konec mistrovství, program)

7 X - JJ- X .átaáá

Stručný popis mistrovství 
a

outěže, způsob

XoúPaoo - op/yXít/ i

čFř/e/%/~ ^ipyyy/A''' oyy |

pravidel apod.) AzA} 7-Oy/y
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0 e l »<í> v v j;;02.r)oč eí ú část i n a m ist rov štvi
(povinná příloha žadoní; č, 1)

Celkoyéje&mo^^^^^

./íM2Z2á

zdroje;......... Částka; t
t; .i

........ 2M2MM- i
ž :• ,.V

CELKEM

ié. jják|adj jsj v ádjjte.,y. Kč):

Z^' '
CELKEM

•'••'-v
S-ffťt

Uz; i ale! ne i5 áklailje.MMŘ.iMSMííĚěJM* M Cpát. ? žMuPk JiČdŽLÍi!ZÉáět to v. M2

Popis nákladu: I Požadovaná 
! částka;

' •, ■ 2. ' /
MZžžZzMZ;.....
TJšTWl-Ws'
'ĚlMIálíl

Z:

CELKEM

P ' < .
' '' ' .

' , tv

PoWfZiiikže údaje obsažené v žadoní jsou upíná a P^vdiy^EROKLUíf PŘilWSMV 2.S,
iítiílěííPSIíJJlffšI.ysiav ,

24.0 , PĚ-j ÍOO.O* >;
dSiUÍ^: íTiiSU)

!Ó3: 0$ í84621
rafeitlPIttKaMeíe'"'

:'id,r,cP- /t/t;PZTZ,/V
imeno a příjmení' statutárního zástupce

.v"' č 'V/'
podpis siatutámftíb zástupce

Stránka 6 z 9



Nominace na MS 2018

MS Přibraní TC Krejčifík P.

Open Krejčiřík P,
Tichý

18-m Mraček
Suchánek

2í)m Lešingcr + Gruia

MS Osírow

STD

eluh

iS-ni

TC Krejčifík P,

LoužeeJíý
Cink

Novák í. 
Tomaňa

Krejčiřík R 
Bordovský

i



35th FAI 
World Gliding 

Championships 
7-22 July 2018



Wfetssiítef

Thu official Championships website is www^mSiMtíSM

COtniací Information

E-mail:
Phone: e48 u/ /a be ebb
Mobile: + 48 SOI 688 ill (Pi-)

■(•48 533 121 1(51 (EM)
Aeroklub Ostrovvski 
!.otnisko Miehalkow 
63-400 Ostrovy Wielkopoiskt

SoAilal rwcídia

FaceboaiA oni

CaiWfKítltSiWi Mar*a||©sitesit anil Officials

fvlT-nmmAs-svoi A?W-"T
President; Manna Viy-onro (I MS 

Jury member. Jeta Hlveneoínen íi-ií1i 

Jury members Woieiech Scsgaia (PUL)

flTrauTsSr.
Chief Steward: Lasse Virtanen (HA)

Steward: Bruno Ramseyer fIRL)



il\Mr::ňmmsě

'IflSrl' ny yycn:: yupp; ryymPttMiPz

Cbanipionsbip Director Mack?! Calka 18 533 .121 101

Task Setter ft Diepirty Director Artur Rutkowski -s 48 008 012 00b

ffiiamiOonshtp iaracser Tudeusz Malarczyk +40 601 Gill JrO

Financial Director Agnieszka Bielsira -MB 504 j 85 672

Scorer WVojdech Baton

fleptrty Scorer Pawel Kaczmrcek

fr and wermlte Marek NaOnel

Meter? Meteo Team - IMGW

Public relations / sponsors Karol Skaržynskí i-48 703 474 3:12

Voiiiiifteera Martin VvcryzeehowsO ■my fjjd Oly /yy

Imnmrt&mt claifeo 

Entries deadline 

lliMjfficísi ťreiíMag 

Official Training 

Ee-gistrntíon

First olťieiai Team Captains briefing

Pilot safety firteftng

Cjpennig Oersiscnsy

CíatripctíticB days

Clcslnff party dinner

(;i«»s§«g Cerefsony 

- iwo free tickets for every competitor

31 March 2018 

j. - 3 July 2018 

4

4..6 July 2018 from 9:00... 20:00

8 July 2018 1.0:00 

6 .July 20:18 10:00 

? July 2018 1.7:00

8..2.1. July 2018

21 July 2018 20:00*

2.2 July 11:00



i liliím ii limu mu mm m um mni mi nim um mi mi im

€- © tn p11 í I © re E w 1 e s
Tile competition will be conducted in compliance with the FAI Snorting code (available at wmMi£2Pl8.pl) 

‘ íiPdI©;aLSeM!©©íilfLíRliidi©ffla©dLja.míirí!i3i I... January 2Q.Hj 

“ Section 3.Gliriinu 201./. ediimm.yatfG.irom l October /nr?

.EALAnnex A to

iGC.rifocefii.trec for ňaoMieapOvtd.Raases yalid.liemPQfeliruarv./Gld

Eifcsal RrotceclureG

Sue Local Procedures document will be available on the Championships website www.wf©?oi a ©

Classes and Slsisits
Championships wj|) pe hfdii in following classes"

: Siaiidard

' Club 

* lb metre

Overall nnmbet of conmemors is limited to .140. Number of competitors in each class is limited m an © 
© exddmg overall number tn<? rules Horn the Anex A to Section 3 (3.4,3.cb will lie annC©

Entries
On-line registration is available for every competitor on the Championships website www wnrety© © ,,f

....... ................. -•'i<< --

However pMas-e note that Team Captain have to send official ermy form with MAC soceoimmo Gvw©p© n,
Me Championships website.download section) wifli eiitry foe payment continuation bv e-mail or rem ©E' ’
mail - if using the regular mail please send an additional email with fee payment oonflnnaiton " '"" ’

Each Pilot and Team Captain will be accepted only when ofricfaf entry form lias been filled mmemc ©,r,oa 
and delivered until 3isi Mardt 2018. die dace die fee ss credited to I,he account will Me dm entrant© oidrud 
registration date. Tilts status will be clearly indicated next to the pilot name on die entry set.' '

Each MAC can enter mo pilots per class,

G exceptional circumstances die competing pilot may be also accepted as die 'Team f>©oim g^swr©© 
when he/she is die only representative of his/her country). Each MAC have to desionafe only on©TiCn/ 
Captain. ''......... .

Team Captains must supply two national Hags of 1.2m X 1.8m see and diqital recordmo of their fm©^-© 
Andieim ' ...........



Entry foe; 898 EUR 

T'cswlfiss 58 RWR
pHVrnem fo*' md 4 tow/?; i$ r^iquireil upon iegisEaiioa 

Take-off tee for wlHnunehincj motor oliders; 12 EUR

titearsu: wUKWMWílĚ

* Referísřicer pilot name os country of the (earn

Bent; Zadwcim (BE WBK S.A.) hium (EUR) tBAN account

Swift Crntte
{BAM iacc«mt iimrtiber) 

Binseifonířn-y šrame 
RfíifiefíUary eiktress

WBK PPI., PP

Pí. 10 1,090 .1100 0900 0(1)1 UV73 9001 

Aeroklub Ostrowski

toínisko Michaíkóvv (Mlchalkow Ai; field) 
03-300 Ostřen VVm/tlcníjeoWk;
Poland

Pees ■línOw 9.A

Hece*Míst mtrntwr (PUM) 02 -W90 O 60 0000 0000 1 í>00 0022

BenmSefaW name Aeroklub Ostrowski

íJw-sWifUřsnn aUttťíisn i...osntsko Michafków (ivnchalErv Airfield)
03-400 Oslfów WK/lkopolski 
Poland

(irtiimňzev wui annttt íninKR/KnEOf ca retu Am í>awrmmA:K ;.K: Am .Mfl/AUpe



“"“"""umí um trnití nu........

PIS ftp; resftsu <i efáie erst s
"Hie qualification for competitors valí be as doíjned by Annex A of the FA! Sporting Code. Most notably:

* Valid FAi Sponing License

1 ':'AI 9°w badge, os hold a silver badge and have competed in a least iwo National Championships

250 oi flip I'd Fours (100 fSiylii hours on sailplanes)

UcrsrSAftlisg immrmatlmy for fAreltiK |y|lci|:s

A Pilots With valid EASA licenses can fly in Poland without resfoedons on EASA registered aircraft 

E Pilots flying all-craft registered m their countries that nave a valid license with tel aanra-,-!,,,.

Pilote (hat want to fly a EASA registered glider flint do not have an fks :....
lie cerise validation from the gliders country of registration. For rhtea-C U

ífteguesif a "Proof ^ participation in a sporting competition'' letter from the orfim.7Pre f.n igm

Pay tne fee as specified m flie '“tabela oplat lotnlrzych 2017, T;p c.z. if, 2.2 ifoi ,r .. ion pi n

foiLfotifof
tetelí up 1.0 30 day for a decision (also depending cm dm time if fakes fm dm mte — m,,, 
authority from the original license country of origin to confirm lire validity of'the iicJnS"

1.

■Site containing the form:

iIiiliAsw/w,ufc,ggtenlA:ifovíaiiofnAl£AteQe|/33í)Aligiíf;crevVurdiírin(-nari{i-iirc'>--rtíH-rt'HHnr--,.'...  ,........ .. ... .. ,
LfdflvríattíJÍítLíMioiix.fOEcVfo.teMaAiltetifcfliěiiLCííbceHCíirTiííCHdiesoíxaitaflffiCxftiiru.ifoifofoopeyífořifo^"..



NBP L.PL PWSmrtit CTmI®
IBSN íacecmnt tniHiberl

Beneficiary nsme 

Bensfíeiísťv acltfress

PL 31 1010 1010 0021 9322 3100 0000

Urzae Lomietwa Cywilnego (Civil Aviation Authority ní Poland)

Mařena Rísa i'
02-247 Warszawa 
Poland

KaiSIcsS'

raBeic. rtiar have an 25 kHz. onboard radio insraiieci and oris radio is approved for use in me specified gWe 
hv-iheVuthOfines will bn allowed take pari in the competition. This rule applies both to polish registered 
niklm'Vibal have an appmpnam exemption from use oi 0,33 kHz radios and kne-ign iegistewd gilders,

,-i,,a/:ii !■«:! 5 oiiiizd frequencies available sit built systems oi channel separation.

tlBcsbilfl© phenes

-n.)iare ,,rP n-jijr main GSM providers (Orange. Play, Pius and T-Mobiie) and each of them offers very good 
bbbtT eriveraqe ihrodyhou! the whole country. Pm-paid S!M cards can be bought easily with It) card nr 
j'.lbanri irmiisfralion required). Ail GSM operators also provide mobile internet access, When bringing ym 

i,(;ě u/itii Polish SIM card, please make sure your phone is not vendor-locked r3xmdooi<ed:0.

AcCmMřatknCffílMtlMlT

Cai7i»i»ll site

Hostel at tire rtrtirflelcl 
iprepaytsxersf: reíiiitreett

6 EUR per flay /1 person 

12 EUR per day /1 person



Illlllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

The campsite on the airfield can hold up to SO tents / caravans 

Please reserve your space well in advance.

There are several hoods in Osuow but due to summer holiday season '■ 
accommodation for bigger groups. Consider making your hooking very

in case you need any help m this regard don't hesitate to contact its or
srn os uim.i., gulám section on our website.

mors it. could bt; itiiiicult to find 
very soon,

Places to sleep in the area sorted by distance from the IMifleldr

u Ion Ostrovy Wiki) Hotei (horses, takes

rkm Osiilw Wlkp iofiiTf/WvwymhofejrUilataiipoj Hotel 

h km Gdrrno iWQT/yyyyyr,pcKJ|adek,pir Hotel & Restaurant 

H km Czekanow iiiIli:.iTwpffl1bagaJ.e(a.,a;m),j)| Palace

9 km Osirow Wlkp (i|ue,a room.

J.0 km Sobolka hiipi/Mtoifciklara.ul/ Hotel (Motel)

li 0 km Ostrbw Wlkp h Iiq ://wye w. f j ol o n ms la f > t mf. n j / Hotel

10 km Osimw Wlkp He if o / WvyytM 0 hi t ole t r a Jiiaciyi, t j (/ Hotel 

J.0 km Ratllovv muiiĚrĚmrktiPlskitíl Hole I <S Restaurant

13 ' ' a---- _____ i__ h_ ;
14 km Sadorvie JiU|Tlwyyyvsadoyyjaplra,i)i/ Hostel

15 km Wiomk (i!tfadyymaóc}iiieiki)cep:íy.iis;)| Agmiourism 

1? km MiQfWeyyyciyakageiiavyaWonM Acjromunsni,Terns

■lotel & Restaurant
20 km Slawin mrilMirmjmmaéímrimenujl Agrotourism,

22 kill Kajew hUta//y¥AAAranezodraiew.pi/ Agroiourism

23 km Gói-ecznlk ilíij-lMlBfeiyfíMílřcsQikml Hotel (mini zoo. lake) ki Restaumn?

23 kin (krocbovvfska .ijt;{!:>s://mwy,wzenwartiiy;ij^ Acjroiasjristrt

w«gsy|:aisr@iMf at flits airfield
Tltere is a restaurant at Sue airfield with full day meals available af menu price; 

Dinner is available even at a late hour (e.g. after outlanrlirvň



Kerrtisll offer©
if «nii nand an offer for íjiider / oas / caravan naiiaf etc. ■■ simply just look up at our website oí send 
e-mail: !MMÍ!íS3SíM1SM-

ijMímkm
EPOM fijrřifeííi c located about 6 kilometers north iron'! Ostrov/ Wieikopolski, n the sr/uth region ol lie 
Greater' Poland vosvorteship (Poind: "wojecodsfvyn vvleikopoiskied. Please refer in Ho map marking anti 
ijeoanipdical coordinates for the exact location.

Cctrnpeíitiwří site Aeroklub Osirowakf 
Micpaikyw Airfield

SOIJkO code 
OocmdltNaies

Radilo frec|«e«cy

EPOM

bl; 42’ 06" N 
i?- giw E

122,200 Mi-!;;

yyc;;éP2C2

Polska

■i’oroM

Ostrou' Wii'Tk<n\i(>húú

Ww&ktYf

KčUcRli/pO

UPÍRíkVP


