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Dlaczego paralotniarstwo? 
Kiedy pierwszy raz polecisz, Twoje postrzeganie nieba 

zmieni się na całe życie.  

Tak mówią doświadczeni piloci, ale także ci, których 

pierwszy raz wzniosły szerokie skrzydła  

paralotni. Latanie, odwieczne marzenie  

człowieka, dawno stało się realne.  

Jednak lot samolotem  

nie wszystkich ekscytuje.  

Zdecydowanie więcej wrażeń  

i adrenaliny dostarcza lot  

paralotnią. Człowiek unoszone  

w powietrzu za pomocą ogromnego  

skrzydła czuje podmuchy wiatru, może  

sterować lotem, a przede wszystkim doświadcza 

niewyobrażalnego uczucia wolności,  

które dla pasażera samolotu jest nieosiągalne.  

No i widoki - niedopisania. Ktoś, kto pragnął doznać   

      tego wszystkiego, zbudował paralotnię! Pierwszą  

      paralotnię, pod koniec lat 70tych XX-wieku  

      skonstruowali trzej Francuzi Jean-Claude  

              Bétemps, André Bohn i Gérard Bosson. Ten  

                       moment  uważa się za narodziny  

                             paralotniarstwa.     

                                Do Polski paralotniarstwo      

                                 dotarło pod koniec lat  

                                 80tych. Dzisiaj istnieje kilka  

                                 rodzajów paralotni - górskie  

                               do latania swobodnego,  

                           do zjeżdżania na nartach, do latania      

                   z napędem oraz do wózków z napędem. 

Obecnie w Polsce paralotniarstwo uprawia Ok 10 000 

pilotów. Jest to najprostsza, najtańsza i najbardziej 

dostępna forma latania. 



XVIII Mistrzostwa Polski w Motoparolotniarstwie w Serocku 

KONKURENCJE 

Nawigacje:  

- Kocie skoki  

- Deklaracja czasu  

- Deklaracja czasu i 
wysokości  

Ekonomiczne:  

- Czysta ekonomia  

- Ekonomia powierzchniowa  

- Ekonomia po trójkącie na 
lotnisku  

- Kto najdalej odleci i wróci  

Sprawnościowe:  

- slalomy na tyczkach  

- czysty start  

- celność lądowania  

- szybko wolno 



ATRAKCJE 

DESANT SKOCZKÓW 

SPADOCHRONOWYCH 

 

LOTY BALONEM 

 

WYŚCIGI DRONÓW 

POKAZ SZTUCZNYCH OGNI Z 

POWIETRZA 



SPONSORZY - oczekiwania 

ZAKWATEROWANIE  CATERING  

CEREMONIA DEKORACJI  OFFICIAL AFTER PARTY  



SPONSOROM - oferujemy 

Lokowanie logotypu na koszulkach 



SPONSOROM - oferujemy 

Reklama na 16 bilbordach 

Powiatu Legionowskiego. 

32 banery reklamowe w całym 
Powiecie Legionowskim jak 
również na wiaduktach DK61 



SPONSOROM - oferujemy 

Własne stoisko, namiot, inna 

reklama podczas Imprez 



SPONSOROM - oferujemy 

Pakiet o określonej wartości przelotów motoparalotnią z 

Mistrzami Świata dla pracowników lub gości/kontrahentów 

Państwa Firmy w ustalonym czasie i miejscu  

Obsługa Państwa eventów 



SPONSOROM - oferujemy 

Reklama lotnicza 



ZASIĘG - KOMUNIKACJA 

Patronat medialny prasy 
pozwoli nam dotrzeć              

do bardzo dużej ilości osób. 

Strona internetowa i profil 
wydarzenia na Facebooku         
i Twitter stały się ważnymi 

kanałami komunikacji             
z aktywnymi osobami z IT 
które pomogą w promocji          

i reklamie. 

Własna baza mailingowa 
imprezy, a także korzystanie     

z rozbudowanych baz 
partnerów medialnych 

pozwoliły dotrzeć z 
informacjami o wydarzeniu ale 
także produktach sponsorów 

do ważnej części branży. 



ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !  

MACIEJ GOŁAWSKI  503 507 309  

m.golawski@osir.serock.pl 

RAZEM MOŻEMY ZROBIĆ WIĘCEJ ! 


