
 

 
KURS INSTRUKTORSKI – Włocławek 2020 

Na podstawie ustawy o sporcie i zgodnie z „Regulaminem przyznawania uprawnień instruktora 

modelarstwa lotniczego i kosmicznego Aeroklubu Polskiego”, Komisja Modelarska informuje,  

że zostanie przeprowadzony doszkalający kurs instruktorski dla osób zainteresowanych 

uzyskaniem uprawnień Instruktora Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego – klasy III. 

Termin kursu: 9-11.10.2020.  
Należy przybyć do Biura Aeroklubu Włocławskiego w piątek – 9 października, do godz. 18:00. 
Miejsce: Lotnisko Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie 
 

Warunkiem uczestnictwa jest wpłata na konto Organizatora kwoty 300 PLN – przelewem. Poniżej 
konto Aeroklubu Włocławskiego: 69 9550 0003 2001 0071 0185 0001. W tytule przelewu należy 
podać: Kurs instruktorski – Nazwisko i Imię. Termin dokonania przelewu: do 9 marca 2020. 

Zgłoszenie z potwierdzeniem przelewu należy wysłać na adres: boniecki@pro.onet.pl. 

W ramach opłaty uczestnik otrzymuje wyżywienie od kolacji 9.10 do obiadu 11.10, 
dwa noclegi oraz zestawy elementów do zbudowania modeli. 

  

Zakres wiadomości do opanowania, w systemie samokształcenia, przed kursem: 
(z poz. 1-9 należy się zapoznać, poz. 10-12 trzeba znać) 

Lp. Temat Link do informacji źródłowej 

1 Ustawa o sporcie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101270857  

2 Kodeks sportowy FAI – CIAM General Rules  https://www.fai.org/page/ciam-code 

3 Statut Aeroklubu Polskiego 
http://bip.aeroklub-polski.pl/files/2014/01/zmiany-
statutu-AP-po-VI-Kongresie-tekst-jednolity.pdf 

4 
Strona internetowa  
„Modelarstwo w Aeroklubie Polskim” 

https://modelarstwo.aeroklub-polski.pl/ 

5 Skład Komisji Modelarskiej AP https://modelarstwo.aeroklub-polski.pl/sklad-km-ap/ 

6 Regulamin licencjonowania zawodników 
http://bip.aeroklub-polski.pl/files/2014/01/Regulamin-
Licencjonowania-Zawodnik%C3%B3w-2016-2.pdf  

7 
Regulamin  przyznawania i pozbawiania 
licencji sędziego sportowego AP 

http://bip.aeroklub-polski.pl/dokumenty-
organizacyjne/ 

8 
Regulamin ogólny zawodów modeli 
latających i kosmicznych 

https://modelarstwo.aeroklub-polski.pl/regulaminy-
sportowe-ap/ 
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Należy zabrać podstawowe narzędzia modelarskie: 
skalpel / nożyk segmentowy, nożyczki, szczypce, taśmę samoprzylepną. 

Zakończenie kursu 11.10.2020 godzina 14.00. 

 
 

 

9 

Źródła oficjalnych informacji n/t sportowego 
modelarstwa lotniczego i kosmicznego. 
Ogólna orientacja o zasobach stron 
internetowych: FAI, MSiT, AP i KM 

https://www.fai.org/commission/ciam, 
https://www.gov.pl/web/sport,  
http://www.aeroklub-polski.pl/,  
https://modelarstwo.aeroklub-polski.pl/ 
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System współzawodnictwa sportowego 
dzieci i młodzieży w modelarstwie lotniczym 
i kosmicznym (Edycja 2018), z którego 
trzeba znać tylko regulaminy zawodów w 
konkurencjach: F1N, FLP, FLS, F7A/M, S6A. 

https://modelarstwo.aeroklub-polski.pl/wp-
content/uploads/2013/12/2018_System_z-
poprawkami_Rev3.pdf 

11 
Regulamin przyznawania uprawnień 
instruktora modelarstwa lotniczego  
i kosmicznego Aeroklubu Polskiego – PZS. 

https://modelarstwo.aeroklub-polski.pl/wp-
content/uploads/2013/12/Regulamin-
Instruktorski_20151106.pdf 

12 
WNIOSEK o przyznanie uprawnień 
instruktora modelarstwa 

https://modelarstwo.aeroklub-
polski.pl/regulaminy-sportowe-i-organizacyjne/ 

Kierownik Kursu (Trener KN) 

Jerzy Boniecki 

 

Przewodniczący KM 

Bogdan Wierzba 
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