
 

 

           Zaproszenie  
Fiesta balonowa podczas XXIII Międzynarodowych Górskich 

Zawodów Balonowych 2023 
 
 

Informacje ogólne 

Fundacja Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej, Prezydent Miasta 
Krosna oraz Areoklub Podkarpacki mają przyjemność zaprosić na fiestę balonową w 

ramach XXIII Międzynarodowych Górskich Zawodów Balonowych w Krośnie 
odbywających się w ramach Balonowego Pucharu Polski w dniach od 29.04.2023 – 

02.05.2023 r. 

Rejestracja on-line https://form.jotform.com/230674870541357 
/ podstawą wpisania na listę startową jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego / 

Dane organizatora do 
wpłat 

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. 

Opłaty 

Wpisowe do 23 kwietnia: 

- pilot + 2 osoby – 300 zł  
- dodatkowa osoba – 100 zł 

 

W przypadku chęci uczestnictwa w poczęstunku na zakończenie zawodów, dodatkowa 

opłata w wysokości 50 zł od osoby. 

Dodatkowe wymogi 
Organizator w ramach udziału załogi w fieście zastrzega możliwość lotu balonem z 

pilotem dla VIPów, sponsorów i gości maksymalnie 2 razy w ciągu trwania fiesty, 

uczestniczyć w nocnych pokazach balonów a uczestnik się na to zgadza. 

Dodatkowe informacje 

W ramach wpłaconej kwoty organizator zapewnia: 
– wyżywienie (przedśniadanie, śniadanie, obiadokolację) dla ekipy  

– poczęstunek na otwarcie i zakończenie zawodów 

– gaz na wszystkie loty zawodnicze i pokazy nocne 

– obsługę meteo 

Zakwaterowanie 
 UWAGA! Organizator nie zapewnia zakwaterowania. Uczestnicy (piloci i 
ekipy) zobowiązani są do zorganizowania powyższej kwestii we własnym 

zakresie. 

https://form.jotform.com/230674870541357


Wymagania względem 
pilota/załogi 

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

- nalot dowódczy - min. 10 godz., ważne ubezpieczenie balonu OC, 

- wypełnienie i podpisanie karty rejestracyjnej zawodnika. 
- ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń 

Termin nadsyłania 
zgłoszeń 

23 kwietnia 2023 r. 
/ termin zgłoszenia liczy się od daty zaksięgowania środków na koncie / 

Oficjalna strona www 
organizatora 

www.gorskie-zawody-balonowe.pl 
/ pozostałe informacje będą zamieszczane na ww. stronie internetowej / 

 

 
 
 

 


