Rusza projekt FAI/CIAM Rookie!
Do Aeroklubu Polskiego dotarły modele w aeroklubowym malowaniu.
Zgodnie z zapowiedzią Aeroklub Polski jako pierwszy NAC na świecie zakupił partię zestawów
modelu ROOKIE z napędem kondensatorowym, w specjalnym „aeroklubowym” malowaniu
modelu i opakowania. Zestawy są już w Biurze AP.
Z wielką radością i oficjalnie zapraszamy wszystkie kluby sportowe do wzięcia aktywnego udziału w
ogólnoświatowym projekcie ROOKIE / CIAM FAI. Do dyspozycji polskich klubów jest 220 zestawów
tych modeli.
Warunkiem koniecznym do otrzymania kilku zestawów modelu ROOKIE jest posiadanie licencji
klubu sportowego (z dyscypliną modelarstwo) w roku 2021. Do zgłoszenia udziału w projekcie
wystarczy przysłać maila na adres biuro@aeroklubpolski.pl z informacją, że klub jest
zainteresowany przystąpieniem do projektu Rookie i zobowiązuje się do zorganizowania
warsztatów z kilkorgiem dzieci.
Po zajęciach warsztatowych należy zorganizować dla najmłodszych zajęcia lotne i wziąć udział w
zawodach online, czyli zarejestrować najlepszy czas lotu każdego uczestnika zajęć i przesłać wyniki
do Koordynatora Projektu ROOKIE z ramienia CIAM FAI. Informacje szczegółowe o zawodach
online są dostępne na stronie Modelarstwo w AP. Zapraszamy też na specjalną stronę Projekt
ROOKIE
Prezes AP Jerzy Makula już 3 lutego br. zapowiedział wdrożenie przez Aeroklub Polski światowego
projektu FAI/CIAM ROOKIE na znaczną skalę:
- Pragniemy aktywnej popularyzacji sportu lotniczego wśród Polaków. Poprzez takie projekty
mamy szansę edukować, zarażać lotniczą pasją i realnie wpłynąć na aktywizację nowego pokolenia
lotników. Wszyscy wiemy, że modelarstwo lotnicze często jest przedszkolem dla dużego lotnictwa. Z
młodych modelarzy wyrastają dorośli inżynierowie, konstruktorzy i piloci. W życiorysach wielu
znanych lotników znajdziemy informacje, że ich kariera lotnicza zaczęła się właśnie od
modelarstwa. Do tego jesteśmy pierwszym aeroklubem narodowym, który zrealizuje projekt Rookie.
To świadczy o naszym odpowiedzialnym i nowatorskim podejściu. Jestem pewny, że w ślad za
Aeroklubem Polskim podążą też inne kraje.
Jestem przekonany, że walory edukacyjne, poznawcze, ale także promocyjne dla sportu lotniczego
poprzez realizację tego ogólnoświatowego projektu zostaną docenione przez naszych członków,
aerokluby regionalne. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt – powiedział Jerzy Makula, prezes
AP.

Podziel się zabawą!
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