
 

 

 

EUROPE J SK I  Z LOT  S AMOLOTÓW  AN - 2  
 & JUBILEUSZOWY FESTYN LOTNICZY MAZURY 2008 

Kętrzyn Wilamowo, 31 lipiec – 3 sierpień 2008 Warmia i Mazury, Poland 
 

ZAWIADOMIENIE – ZAPROSZENIE 
 

Aeroklub Krainy Jezior działający na lotnisku Wilamowo w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich 

zaprasza pilotów i miłośników AN-2 do udziału w XII Europejskim Zlocie Samolotów AN-2 i 

Jubileuszowym (X juŜ) Festynie Lotniczym Mazury 2008, który będzie finałem naszego lotniczego 

spotkania na Mazurach. 

Informując o naszych planach na 2008 rok zapraszamy do wspólnej lotniczej przygody 

przyjaciół i entuzjastów tradycji lotniczych oraz samolotów AN-2. 

Będziemy wdzięczni za wstępne zasygnalizowanie chęci udziału w planowanym Zlocie na 

załączonym formularzu. 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia równieŜ na stronie www.lotniskoketrzyn.pl 

Korespondencję moŜna nadawać na mail: port@lotniskoketrzyn.pl lub ew. fax.  

(022) 619-27-76. 

 
WSTĘPNY PROGRAM 
XII EUROPEJSKIEGO ZLOTU SAMOLOTÓW AN-2 
 
Czwartek 31.07.2008 r. 

do 1900 - przyjazdy i przyloty uczestników, zakwaterowanie 

1900-2100 - spotkanie organizacyjne – przyjęcie powitalne przy grillu i muzyce 

Piątek 01.08.2008 r. 

1000-1030 - uroczyste otwarcie Zlotu na lotnisku, podniesienie flag narodowych 

uczestników 

1030-1100 - odprawa pilotów 

1100-1230 - wylot – przelot nad Krainę Wielkich Jezior Mazurskich 

1330-1400 - loty konkursowe – lądowanie na celność 

1400-1530 - lunch na lotnisku 

1530-1600 - wyjazd na rejs po Wielkich Jeziorach Mazurskich 

1600-1900 - rejs statkiem po jeziorach 

1900-1930 - powrót na lotnisko 

1930-2200 AN-2 PARTY – przy Ŝywej muzyce 

Sobota 02.08.2008 r. 

0900-1400 - program turystyczny dla załóg AN-2 – zwiedzanie Wilczego Szańca i Świętej Lipki 

1200-1230 - powrót na lotnisko 

1300-1400 - udział w uroczystym otwarciu Jubileuszowego Festynu Lotniczego Mazury 

2008 

1400-2000 - udział w atrakcjach lotniczych Festynu – zwiedzanie samolotów przez publiczność i 

wybór najładniejszego Samolotu AN-2 – MISTER ZLOTU 

2000-2300 - imprezy towarzyszące – Hangar Dancing 

 



Niedziela 03.08.2008 r. 

0900-0930 - odprawa pilotów AN-2 
0930-1200 - konkurencje lotnicze AN-2 – strącanie baloników i sprawnościowe załóg  

- udział w atrakcjach lotniczych Festynu ew. dodatkowy program 
1200-1400 - atrakcje na szybowcach, samolotach, skoki spadochronowe 

- pokaz pilotaŜu na śmigłowcu 
- pokaz wojskowego Zespołu Akrobacyjnego „Biało-Czerwone Iskry” 

1400-1530 - uroczyste zakończenie Zlotu AN-2 
- rozdanie nagród, dyplomów, wyróŜnień 
- poŜegnalne party 

1530-1800 - wyjazd i rozloty (wyloty) 

   
WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Załogi przylatują na własny koszt. 

2. Termin zgłoszeń wstępnych do 30.04.2008 r. a ostatecznych (potwierdzenie) do 15.07.2008 r. – 

na załączonym formularzu mailem: port@lotniskoketrzyn.pl ,  fax-em na nr + 48 89 752-45-21 

ew. + 48 22 619-27-76 lub pocztą na adres: Aeroklub Krainy Jezior, Lotnisko Wilamowo,    

11-400 Kętrzyn, Poland. 

3. Wpłata po przylocie kwoty 50 EURO od kaŜdej osoby. 

4. Posiadanie waŜnych dokumentów lotniczych pilota i samolotu oraz polisy ubezpieczenia samolotu. 

5. Gotowość do aktywnego uczestnictwa w realizacji załoŜonego programu. 

 

ORGANIZATOR ZLOTU AN-2 ZAPEWNIA 
1. MoŜliwość zakupu paliwa AVGAS 100 LL i oleju – będzie obsługa firmy PETROLOT. 

2. Odprawy graniczne i celne dla wszystkich załóg zgłoszonych na Zlot. 

3. MoŜliwość (postawienia) rozbicia własnego namiotu lub przyczepy campingowej z dostępem do 

wody i toalet – bez opłat oraz zarezerwowanie hotelu wg Ŝyczeń załóg – odrębnych uzgodnień. 

4. Transport do miejsc zakwaterowania i z hotelu na lotnisko. 

5. Program turystyczny – zarezerwowany przez organizatorów. 

6. Pamiątki z XII Zlotu AN-2. 

7. Wieczorne spotkanie (grill) w czwartek i piątek oraz poŜegnalne party w niedzielę. 

 

ZAKWATEROWANIE – HOTELE 
Istnieją następujące moŜliwości zakwaterowania: 

1. W wypoŜyczonych namiotach wojskowych (1 dla całej załogi) – 2 EURO od osoby/noc 

2. W pawilonie na lotnisku – sale wieloosobowe (2-7) w cenie 8 EURO od osoby/noc. 

3. W Majątku Wajsznory – przy lotnisku – eleganckie pokoje 2-osobowe z łazienkami 20 EURO od 

osoby/noc ze śniadaniem. 

4. W hotelach w Kętrzynie, Mrągowie, Rynie i GiŜycku. Szczegółowe informacje mogą być 

przekazane mailem na wyraźne zapotrzebowanie osób zainteresowanych. 

 

KONTAKTY I INFORMACJE 
1. www.lotniskoketrzyn.pl lub www.festynlotniczy.pl  

2. Adres: Aeroklub Krainy Jezior, Lotnisko Wilamowo, 11-400 Kętrzyn, Poland. Tel./fax. + 48 

89 752-45-21 lub + 48 89 752-30-31, mail: port@lotniskoketrzyn.pl. 

3. Konsultacje osobiste (dodatkowe informacje) mail: festyn@festynlotniczy.pl, 

r.smolanka@lotniskoketrzyn.pl,  pod nr + 48 501-258-126. 

4. PołoŜenie lotniska: Województwo Warmińsko-Mazurskie, Wilamowo k./Kętrzyna, współrzędne 

geograficzne: N 54° 02' 42", E 21° 25' 46" oraz częstotliwość TAWER WILAMOWO – 122,40 MHz. 

 
 

Stanisław Tołwiński 
Prezes AKJ 


