KLUB
JUNIOR PILOT KLUB ( dále jen JPK) je zájmové sdružení mladých, kteří mají zájem o obor letectví.
Populární a soutěživou formou má za úkol seznámit členy s historii letectví včetně tradice
československého letectví, principy létání, konstrukci letadel a v neposlední řadě i jejich ovládáním.
Své místo bude mít i kapitola o řízení leteckého provozu a základních pravidlech létání. Klub je určen
pro věkovou hranici 6 – 16 let.
Garantem JUNIOR PILOT KLUBU je firma Aeroteam, spol. s .r.o. se sídlem ve Vsetíně, Svárov 922,
PSČ 755 01, IČ 61942481.
Zájemce o členství v JUNIOR PILOT KLUBU obdrží po zaslání přihlášky a fotografie (pozn. 1)
následující materiály (po úhradě základního poplatku) :
- průkazku člena JUNIOR PILOT KLUB
- knihu Letadla a létání v ceně Kč 180 ,- ze které může čerpat informace nutné ke splnění úkolů
- samolepku JUNIOR PILOT KLUB v ceně Kč 20 ,- sadu 10 ks leteckých pohlednic v ceně Kč 50 ,- sadu samolepek s leteckou tématikou v ceně Kč 30 ,- evidenční list k záznamu o splnění úkolů, po jejichž splnění a dosažení potřebných bodů obdrží člen
JUNIOR PILOT KLUBU stříbrný kovový odznak klubu a diplom Junior pilota.
Vstupní poplatek za členství v JUNIOR PILOT KLUB je Kč 199 ,- a slouží k pokrytí administrativních
nákladů, především poštovného. Poplatek je řádně evidován v účetnictví firmy AEROTEAM. Potvrzení
o úhradě poplatku obdrží člen spolu s výše uvedenými materiály.
Držitelé odznak JUNIOR PILOT KLUB budou mít výhody, které budou upřesněny v průběhu akce.
pozn. 1: přihlášku a fotografii možno zaslat poštou na adresu – Aeroteam, spol. s r.o., Svárov 922,
755 01 Vsetín, případně emailem na : aeroteam@aeroteam.cz. Poplatek Kč 199 ,- nutno uhradit na
č.účtu 3816822/0300 , var.symbol – datum narození (příklad – 02052010).
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Kritéria k získání stříbrného kovového odznaku JUNIOR PILOT
1. splnění testu Stavba letadel

5 bodů

2. splnění testu Aerodynamika létání

5 bodů

3. historie československého letectví

5 bodů

4. historie světového letectví

5 bodů

5. návštěva leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi

10 bodů

6. návštěva leteckého muzea v Kunovicích

10 bodů

7. návštěva leteckého muzea Korea-Merkur V Bezděkově u Žatce

10 bodů

9. Letecké muzeum RAF generála Bočka v Ivančicích u Brna

10 bodů

10. Letecké muzeum – vojenská expozice Vyškov

10 bodů

11. Letecké muzeum Praha-Kbely

10 bodů

12. postavení plastikového modelu dle vlastního výběru

10 bodů

13. postavení létajícího modelu dle vlastního výběru ze stavebnice

15 bodů

14. postavení létajícího modelu vlastní stavba dle plánu

20 bodů

15. písemná úvaha proč se zajímám o letadla a letectví

15 bodů

K získání odznaku JUNIOR PILOT je nutno dosáhnout nejméně 100 bodů.
Testy č. 1 – 4. budou zaslány na email uvedený v přihlášce

K získání stříbrného odznaku JUNIOR PILOT zašle člen následující:

1. Vyplněný evidenční list zašle emailem na emailovou adresu: aeroteam@aeroteam.cz (formát PDF
nebo JPEG). Možno zaslat rovněž poštou na adresu: AEROTEAM, spol.s.r.o,Svárov 922,755 01 Vsetín
2. Vyplněné testy č. 1. - 4. potvrzené rodičem, případně vedoucím zájmového kroužku
3. potvrzení o návštěvě muzeí ( na evidenčním listu nebo přiloženou vstupenkou z muzea)
5. fotografii vlastnoručně postaveného plastikového modelu československého letadla libovolného
měřítka (fotografii prosím potvrdit podpisem jednoho z rodičů nebo vedoucího model. kroužku)6. fotografii létajícího modelu s uvedením výrobce stavebnice modelu (potvrdit podpisem rodiče)
7. fotografii létajícího modelu vlastní stavby s uvedením plánku (potvrdit rodičem).
Po vyhodnocení a splnění podmínek obdrží člen stříbrný odznak JUNIOR PILOT a diplom.
Pozn. Evidenční list s výše uvedenými přílohami je možno poslat i poštou na adresu: Aeroteam, s.r.o.
Svárov 922, 755 01 Vsetín, případně předat osobně na uvedené adrese.

Adresář vybraných leteckých muzeí kde je možno získat body k dosažení odznaku JUNIOR PILOT
- Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi, nachází se přímo na letišti. Najdete zde
především letadla československé výroby a letadla z první světové války . Muzeum je otevřeno
celoročně vždy od 9,00 do 17,00 hodin. Telefonní kontakt 326 211 080 , www.kmmv.cz
- Letecké muzeum Korea Merkur se nachází v obci Bezděkov u Žatce a návštěvníci se zde seznámí s
historii 11. stíhacího leteckého pluku, který byl vyzbrojen moderními letouny MiG-29. Je zde k
dispozici řada zajímavých exponátů včetně leteckého simulátoru, virtuální reality letu v letounu MiG21. Muzeum je otevřeno 1. května až 31. září každou první sobotu v měsíci a po telefonické domluvě
kdykoliv i mimo sezonu. Telefonní kontakt: 736 613 081, www.letci-zatec.cz .
- Letecké muzeum RAF generála Bočka Ivančice u Brna, Tovární ul. 180/9, 664 91 Ivančice-Alexovice.
Otevřeno denně 11,00 – 22,00 , tel.č. 733 744 344 , www.rafhause.cz. Muzeum je věnováno
především československým pilotům, kteří působili v řadách RAF za druhé světové války v Anglii
- Letecké muzeum Kunovice v Kunovicích, umístěna jsou zde především letouny vyrobené v letecké
továrně LET Kunovice (nyní Aircraft Industry). Hlavním exponátem je letoun Tupolev Tu-154 M.
Muzem je otevřeno os 1.4. do 31.10. vždy od 9,00 – 17,00, v červenci a srpnu pak do 20,00 hodin.
Informace na tel.č. 428 410 274 a www.muzeum-kunovice.cz.

- Letecké muzeum Vyškov – nachází se na letišti ve Vyškově. Informace na www.lhs-vyškov.cz.
- Letecké muzeum Praha-Kbely
Podmínky k dosažení zlatého odznaku JUNIOR PILOT bude stanoven dodatečně

Předměty, které obdrží zájemce o členství v JUNIOR PILOT KLUBU po zaslání
přihlášky:

Kniha Letadla a létání – formát A5 (148 x 210 mm) 128 stran
Kniha obsahuje materiály nutné k vyplnění testů, které jsou
podmínkou získání stříbrného odznaku JUNIOR PILOT

Samolepka JUNIOR PILOT KLUB

Sada 10 kusů leteckých pohlednic

