Zapraszają do udziału w jubileuszowej
XX edycji Szkoły Meteorologii Lotniczej

„Wznieś się ponad chmury”
która odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach 11-15 października 2022 r.
Podczas XX edycji Szkoły Meteorologii Lotniczej oferujemy wykłady w połączeniu
z warsztatami prowadzone przez profesjonalistów. Ćwiczenia praktyczne prowadzone
będą w małych grupach przez doświadczonych prowadzących, co zapewni większą
efektywność nauki. Zajęcia w niewielkiej grupie umożliwią także głębszą analizę zagadnień
i omówienie wszelkich wątpliwości. Proponowany system zajęć pozwoli lepiej zrozumieć
pogodę oraz prognozy lotnicze, co w konsekwencji poprawi bezpieczeństwo
wykonywanych lotów.
Zajęcia będą prowadzone przez ekspertów, synoptyków, informatorów lotniczo –
meteorologicznych IMGW-PIB, kontrolerów ruchu lotniczego PAŻP, pilotów i instruktorów
lotnictwa oraz przez przedstawiciela PKBWL. Szkolenie pozwoli uczestnikom na swobodną
wymianę doświadczeń i obserwacji.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
•

Zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce poprzez udział w warsztatach
opartych na studium przypadku;

•

Wykłady z różnych dziedzin lotnictwa i zagadnień z nimi ściśle powiązanych;

•

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa wykonywania lotów poprzez lepsze
zrozumienie pogody i prognoz meteorologicznych;

•

Rozwój osobisty.

Adresaci szkolenia:
•

Osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu meteorologii lotniczej nie tylko
teoretycznie, ale również praktycznie.

Narzędzia wykorzystywane podczas szkolenia:
•

Warsztaty oparte na case study;

•

Praca zespołowa w małych grupach pod opieką doświadczonych prowadzących;

•

Wykłady i dyskusja twórcza.

W ramach wykładów oraz zajęć praktycznych poruszone zostaną następujące
zagadnienia:
•

Praca operacyjna obserwatora lotniczego;

•

Prawidłowa interpretacja diagramów aerologicznych oraz informacji jakich możemy
z nich uzyskać;

•

Praktyczna interpretacja obrazów radarowych;

•

Umiejętność odczytywania danych i obrazów ze zdjęć satelitarnych;

•

Interpretacja depesz METAR oraz prognoz lotniczych TAF, GAMET, SWC-PL, SIGMET,
AIRMET;

•

Prawidłowe planowanie lotu;

•

Omówienie lotów VFR;

•

Omówienie zagrożeń mogących przyczynić się do wypadków lotniczych;

•

Interpretacja prognoz meteorologicznych lotniczych z punktu widzenia pilota, ich
użyteczność oraz wykorzystanie w operacjach lotniczych;

•

Wpływ warunków atmosferycznych na planowanie operacji lotniczych;

•

Organizacja osłony zawodów szybowcowych – przygotowanie, wykorzystywane
narzędzia, wyzwania;

•

Omówienie lotów szybowcowych i poruszenie najciekawszych aspektów przez
wielokrotnego Mistrza Świata w lataniu szybowcami – Pana Sebastiana Kawy.

Organizatorzy:
Ewa Jakusik - IMGW-PIB

Dominika Malinowska – IMGW-PIB

Rafał Lokumski – IMGW-PIB

Krzysztof Cyberski – Aeroklub ŻAR

Informacje szczegółowe na temat XX edycji Szkoły Meteorologii Lotniczej:
Termin szkoły:
Miejsce:

11-15 października 2022r. (zajęcia rozpoczną się 11 października o godz.09:00)
Hotel „Na Błoniach”
ul. Pocztowa 39, 43-300 Bielsko Biała
www.hotelnabloniach.pl

Ważne daty:
25.09.2022r.
do 30.09.2022r.

termin nadsyłania zgłoszeń
nieprzekraczalny termin wniesienia opłaty wpisowej

Opłata wpisowa za udział w szkole wynosi 1050 zł - cena uwzględnia materiały szkoleniowe,
wynajem sali konferencyjnej oraz udział w imprezach integracyjnych. Uwaga: w/w opłata
nie zawiera kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Koszt noclegu i wyżywienia:

Pok. 1-osobowy

Indywidualny kontakt z hotelem w sprawie
wyceny

Pok. 2-osobowy

120 zł/doba/osoba

Pok. 3-osobowy

120 zł/doba/osoba

*Koszt obiadu i kolacji w formie bufetu szwedzkiego– 110zł/doba/osoba (obiad 60 zł, kolacja
50 zł), śniadania wliczone są w cenę noclegu
Liczba uczestników SML jest ograniczona do 45 osób. O uczestnictwie decyduje
kolejność zgłoszeń, które należy przesyłać w postaci wypełnionego ‘Formularza zgłoszeń’,
z podaniem dokładnych informacji kontaktowych, przewidywanych terminów przyjazdu
i wyjazdu oraz rezerwacji noclegów i wyżywienia, na adres e-mail: oslonameteo@imgw.pl.
Wpisowe w wysokości 1050 zł podlega zwrotowi w wysokości 90% jeśli kursant zrezygnuje ze
szkolenia w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem Szkoły. Po tym terminie zwrotowi będzie
podlegało 60% opłaty wpisowej.
W przypadku znaczącego wzrostu zachorowań będącego wynikiem kolejnej fali pandemii
oraz wystąpienia obostrzeń na terenie kraju, SML zostanie odwołana. Wówczas opłata za
wpisowe zostanie zwrócona na wskazany numer konta bankowego w wysokości 100%.

Numer konta bankowego, na które należy wpłacić opłatę wpisową:
Aeroklub ŻAR
ul. Beskidzka 59, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie
Nr rachunku: 87 1950 0001 2006 6517 8389 0002

Kontakt:
Rafał Lokumski e-mail: rafal.lokumski@imgw.pl
Dominika Malinowska e-mail: dominika.malinowska@imgw.pl
Zespół Organizacji w Centrum MOLC; tel. 22 56 94 450, 451 lub 453; e-mail:
oslonameteo@imgw.pl

