Fabrika Doubice
Doubice 174, 407 47 Doubice
Restaurace, brifingová místnost, ubytování.
https://fabrika-doubice6.webnode.cz
www.vzduchoplavecka.cz

LETOVÝ ŘEDITEL:
TOMÁŠ HORA

OR GANIZACE:
PETR VÍTEK

Tomas.hora@airwizard.de

petr.vitek@vzduchoplavecka.cz

PROGRAM
ČTVRTEK
16:00-20:00 PŘÍJEZD POSÁDEK
21:00 ÚVODNÍ BRIEFING

PÁTEK
6:30 PRVNÍ BRIEFING – LET BALONŮ
15:30 DRUHÝ BRIEFING – LET BALÓNŮ

SOBOTA
6:30 TŘETÍ BRIEFING – LET BALONŮ
12:00-VEČER – GRILOVÁNÍ SPOJENÉ
S OSLAVOU NAROZENIN
15:30 ČTVRTÝ BRIEFING – LET BALONŮ

NEDĚLE
6:30 PÁTÝ BRIEFING – LET BALONŮ
11:30 ZÁVĚREČNÝ BRIEFING – LOUČENÍ
ODJEZD DOMŮ

UBYTOVÁNÍ

Ubytování je možné přímo v centru dění. Pokoje: 1x8 lůžák, 1x5 lůžák, 1x4 lůžák, 1x3 lůžák. Společné
hygienické zázemí (2 záchody, 2 sprchy), malá kuchyňka. 300 Kč/osobu/noc. Místa jsou omezená,
rezervovat je budeme podle pořadí došlých přihlášek.
Stan nebo karavan u startovací louky – 100 Kč/osoba/noc.
Kdo preferuje vyšší komfort pak je možné si ubytování zajistit samostatně! Kdekoliv v Doubici a okolí.
Oblast nabízí velké množství ubytovacích kapacit.
Doporučujeme: Doubické chalupy – apartmány * Hotel JEF – hotel * Stará hospoda – penzion *
Chřástalka – chalupa * Chalupa Doubice – chalupa
https://www.doubice.cz/ubytovani/hotely-a-penziony.html
nebo
https://www.doubice.cz/ubytovani/chalupy-chaty-ubytovny.html
Další můžete vyhledat sami, stačí prozkoumat internet.

PRAVIDLA LÉTÁNÍ

V PROSTORU LETŮ SE NACHÁZÍ
Národní pak České Švýcarsko
https://mapy.cz/zakladni?x=14.3477140&y=50.8905891&z=11&source=area&id=26573
Národní park Saské Švýcarsko
https://mapy.cz/zakladni?x=14.2103159&y=50.9456940&z=11&source=osm&id=95708941
CHKO Labské pískovce
https://mapy.cz/zakladni?x=14.2772207&y=50.8328973&z=11&source=area&id=38
CHKO Lužické hory
https://mapy.cz/zakladni?x=14.2772207&y=50.8328973&z=11&source=area&id=26566
V národních parcích platí zákaz startů a přistání. Zákaz vjezdu automobilů mimo silnice. V CHKO platí
omezený vjezd do přírodních lokalit. Posádky musí splňovat kromě platných zákonných povinností i tyto
pravidla:
- Vybavení na min. 3 hodiny letu
- Pojištění pro Českou Republiku i Německo
- Striktní dodržování minimálních výšek letu a výběru vhodných míst pro přistání (v národních parcích
platí NO LANDING)
Detailní informace o letové oblasti dostanete od letového ředitele na úvodním brifingu. Kdo nedorazí
na úvodní brifing, nebude vpuštěn na fiestu k letům. Létání v této oblasti je krásné, ale také náročné.
Přizpůsobte tomu prosím jak vybavení, tak i posádky.
PLYN:
Plnění bude vždy po letu u startovací louky. Záloha na plyn ve výši 6.000,- je splatná s podáním přihlášky.
Po ukončení fiesty provedeme vyúčtování. Číslo účtu: 27-3762480227/0100 do zprávy pro příjemce uveďte
vaše jméno/společnost a poznávací značku vašeho balonu.
PŘIHLÁŠKY:
Vyplnění formuláře na http://www.vzduchoplavecka.cz/LaFiestaFabrika.html
Nebo emailem na petr.vitek@vzduchoplavecka.cz

*** LÉTÁME PRO RADOST ***

