
 
 

Obóz lotniczy HelenAir 2022 

 Organizator 

Helenair Przemysław Piekarski 

Ośrodek szkolenia lotniczego  

 

 Miejsce 

Nazwa lotniska (kod ICAO)                            EPKN 

Adres                                                                47-325 Kamień Śląski, ul. Lotnicza 5-7 

Częstotliwość AFIS                                         120,305 MHz (Kamień radio) 

Położenie                                                         N50°31'49.3" E18°04'49.8" 

Kierunek lądowania (GEO):                          112/292 (11/29), 1200 x 60 m beton 

Elewacja                                                           682 ft 

 

 Terminarz 
 

Przyjmowanie zgłoszeń od 01.03.2022 

Rozpoczęcie: 

- turnus I: od 4 lipca do 17 lipca 2022, 

- turnus II: od 8 sierpnia do 22 sierpnia 2022. 

 

 Cel obozu 
Umożliwienie kandydatowi poznanie lotniczego świata !  

Zapoznanie z wrażeniami lotniczymi bezpośrednio z pokładu samolotu. 

Zapoznanie z samolotem poprzez prace na nim. 

Dwa tygodnie szkolenia przez wykwalifikowanych instruktorów samolotowych ! 

Wykonanie pierwszego samodzielnego lotu (nieobowiązkowe) ! 

Wystawienie indywidualnej opinii lotniczej o predyspozycjach kandydata do przyszłej pracy w 

zawodzie pilota. 

Pozyskanie znajomości lotniczych ! 

Przeprowadzenie zajęć lotniczych połączonych ze wspólną zabawą, wycieczkami, ogniskami i 

innymi atrakcjami.  

 

 Dostępne samoloty 

Cessna 150 SP-FMC 

Cessna 150 Aerobat HA-CTR 

Cessna 152 SP-KCI 

Cessna 152 SP-KSY 

Cessna 152 SP-IKS 

Cessna 152 SP-GMC 

Cessna 172 SP-HPP 

Viper SD4 SP-DMT 

 



 
 

 Warunki uczestnictwa 

- podpisana zgoda rodziców lub prawnych opiekunów, 

- w dniu rozpoczęcia turnusu należy mieć ukończony 16 rok życia, 

- osoby chcące wykonać swój pierwszy samodzielny lot muszą posiadać ważne badania lotniczo 

lekarskie klasy 1 lub 2. 

- Przesłanie zgłoszenia mailem na adres  p.piekarski@helenair.pl, 

- wpłata wpisowego w wysokości 2000 zł, ilość miejsc ograniczona, o udziale w obozie decyduje 

termin wpłaty wpisowego. W przypadku rezygnacji zwracamy połowę wpisowego. 

- zrealizowana część szkolenia teoretycznego ustalona z organizatorem przed turnusem. 

 

 Program szkolenia teoretycznego  
 

Szkolenie teoretyczne PPL(A) zgodnie z Part-FCL to 100 godzin zajęć z 9 przedmiotów.  Przed 

rozpoczęciem obozu, każdy uczestnik otrzyma dostęp do materiałów szkoleniowych w formie e-

learningu z następujących przedmiotów: 

1. Zasady lotu 

2. Ogólna wiedza o statku powietrznym 

3. Prawo lotnicze 

4. Człowiek – możliwości i ograniczenia 

5. Łączność 

6. Wykonywanie i planowanie lotu 

7.    Masa i wyważenie 

8.    Nawigacja 

9.    Meteorologia 

 

 Program szkolenia praktycznego 
 

Pełne szkolenie samolotowe do licencji PPL(A) to minimum 45 godzin lotu. Każdy z uczestników 

szkolenia wylata 13 godzin i zrealizuje 12 ćwiczeń. Jeżeli każde ćwiczenie zostanie zaliczone z 

wynikiem pozytywnym, to uczestnik szkolenia będzie mógł wykonać loty samodzielne. 

1. Zapoznanie z samolotem (naziemne) 

2. Procedury awaryjne (naziemne) 
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3. Przygotowanie do lotu i czynności po locie (naziemne) 

4. Lot zapoznawczy 

5. Działanie sterów 

6. Elementy lotu po kręgu - ćwiczenia w strefie pilotażu 

7. Lot na prędkościach minimalnych, przeciągnięcie. Sytuacje awaryjne podczas kołowania 

8. Zapobieganie wejściu w korkociąg 

9. Lot po kręgu 

10. Sytuacje awaryjne w locie po kręgu 

11. Głębokie zakręty 

12. Lądowanie przymusowe bez mocy silnika 

 

 Program rekreacyjno – sportowy   w zależności od pogody np. 
 

zwiedzanie miasta Opole  

zwiedzanie zamku w Mosznej 

geopark Góra Św. Anny 

Jurapark Krasiejów 

wieczory integracyjne  

ognisko lub grill z pieczeniem kiełbasek 

gra w golfa (2 godziny zajęć z instruktorem) 

strzelanie na strzelnicy (1 sesja) 

 

 Co gwarantujemy 
 

Wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) 

Nocleg 

Samoloty do szkolenia: Cessna 150 i 152 

Bezpłatny dostęp do internetu 

Materiały dydaktyczne 

Sala dydaktyczna 

Transport podczas trwania obozu 

Szkolenie pod okiem doświadczonych instruktorów  

Zwrot części kosztów w przypadku rezygnacji z obozu zgodnie z umową  



 
Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu teoretycznym do PPL(A) zgodnie z PART-FCL 

Program obozu, dzięki któremu zdobędziesz nową wiedzę i umiejętności. 

W przypadku chęci kontynuowania szkolenia w naszym ośrodku 10% rabatu 

 

 

 Koszt obozu – brutto (14dni)                       12 850 zł 

 


