
 

 
 

Zaproszenie  
XXII Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe 2022 

 
Prezydent Miasta Krosna, Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej oraz Lotnisko Krosno  
Sp. z o.o., mają przyjemność zaprosić na XXII Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe w Krośnie 
odbywające się w ramach Balonowego Pucharu Polski w dniach od 5-8.10.2022 r. 

 

Podstawą wpisania na listę startową jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się pod tym 

linkiem: 

 

https://form.jotform.com/200462143207341 
 
oraz przesłanie kopii wpłaty na adres:   
 
Fundacja Otwartych Serc 

im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej  
38-400 Krosno, ul. Staszica 6 

e-mail: jakub.mika@interia.pl 
 
Wpłata powinna być dokonana na konto:  
Fundacja "Otwartych Serc", 38-400 Krosno, ul. Staszica 6, KRS 
0000221146, Bank Śląski O/Krosno: 58 1050 1458 1000 0022 8442 0169 
 
Prosimy o podanie danych do faktury. 

 
Wpisowe do 20 września: 

- pilot + 2 osoby – 750 zł  
- pilot + 3 osoby – 1000 zł dodatkowa osoba – 250 zł 

 

Wpisowe po 20 września: 

- pilot + 2 osoby – 900 zł  
- pilot + 3 osoby – 1200 zł dodatkowa osoba – 300 zł 
 
Podczas zawodów wymagane są Balloon Live Sensors, w przypadku braku istnieje możliwość ich wynajęcia w 

cenie 150 zł / 35 euro, ilość ograniczona. 
 
W ramach wpłaconej kwoty organizator zapewnia: 
– wyżywienie (przedśniadanie, śniadanie, obiadokolację) dla 3 lub 4 osób w ekipie  
– poczęstunek na otwarcie oraz bankiet na zakończenie zawodów 

– gaz na wszystkie loty zawodnicze i pokazy nocne 

– mapy, obsługę meteo 
 
UWAGA! Organizator nie zapewnia zakwaterowania. Uczestnicy (piloci i ekipy) zobowiązani są do 
zorganizowania powyższej kwestii we własnym zakresie. 
 
Warunki uczestnictwa: 

- ważna licencja pilota balonu, ważna licencja sportowa A.P., 

- nalot dowódczy - min. 50 godz., ważne ubezpieczenie balonu OC, 

- wypełnienie i podpisanie karty rejestracyjnej zawodnika.Pozostałe informacje dotyczące zawodów, będą zamieszczane na 

bieżąco na stronie internetowej www.gorskie-zawody-balonowe.pl w terminie późniejszym. Zachęcamy do śledzenia 
oficjalnej strony zawodów. 

 

Termin nadesłania zgłoszeń: do 20 września 2022 r. Termin zgłoszenia liczy się od daty zaksięgowania środków na koncie. 

https://form.jotform.com/200462143207341
http://gorskie-zawody-balonowe.pl/

