
  

ESKADRA UŚD 
 
Uwaga wszyscy Studenci! 
 
Zapraszamy na dodatkowe warsztaty modelarstwa lotniczego, które odbędą się w dniach 
13 i 27 stycznia 2018. 
 
13 stycznia 
  
W dniu 13 stycznia, na godzinę 14.00  zapraszamy Poszukiwaczy, którzy będą sklejali modele 
styropianowe, a na koniec dokonają próbnych lotów na Sali audytoryjnej. Zajęcia trwają 
jedną godzinę. 
 
Dodatkowo, wszyscy chętni, którzy skleją samolot, będą mogli wystartować w swojej grupie 
wiekowej w zawodach, które odbędą się w dniu 20 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury i 
Sportu, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 27 w Pyskowicach. 
 
Koszt udziału w warsztatach wynosi 20 zł, płatne na konto Uniwersytetu Śląskiego Dzieci nr 
64 1050 1214 1000 0023 4388 1542 po zalogowaniu się do udziału w warsztatach. 
Sklejone modele należą do studentów. 
Zajęcia odbędą się w Katowicach, przy ul. Uniwersyteckiej 4. Ilość miejsc: 15. 
 
 

Odkrywców (7 miejsc), Młodych Naukowców (7 miejsc) i Ekspertów (6 miejsc) zapraszamy 
na godzinę 15.00 – 16.30. W czasie zajęć będziecie sklejać modele styropianowe oraz 
bardziej zaawansowane Rzutki F1N (a także kartonówki). Na koniec zajęć, do godz. 17.00 
dokonane zostaną obloty samolotów na Sali audytoryjnej. 
 
Dodatkowo, wszyscy chętni, którzy skleją samoloty, będą mogli wystartować w swojej grupie 
wiekowej i w odpowiednich kategoriach, w zawodach, które odbędą się w dniu 20 stycznia w 
Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 27 w Pyskowicach 
oraz w innych, zgodnie z podanymi terminami w 2018 r.: 
 
         - 20 stycznia - Mistrzostwa Aeroklubu Gliwickiego Modeli Halowych F1N (s) 

styropianowe, F1N (k) kartonowe, F1N rzutki Pyskowice 

         - 03 marca - Ogólnopolskie Zawody Modeli Halowych o Puchar Dyrektora MOKiS w 

Pyskowiach F1N rzutki 

         - 04 marca - Ogólnopolskie Zawody Modeli Halowych o Pucha Dyrektora GSML w 

Pyskowicach F1N rzutki 

         - 28 maja - Ogólnopolskie Zawody Modeli Swobodnie Latających pt. "Młodzi 

Modelarze na START", lotnisko w Gliwicach, F1N rzutki 

         - 11 listopada - Mistrzostwa Gliwic Modeli Halowych F1N (s), F1N (k), F1N  Gliwice 

         - 15 grudnia - V Mistrzostwa SP nr 10 w Gliwicach w Halowym Modelarstwie 

Lotniczym F1N (s), F1N (k) - dzieci do lat 10 Gliwice 

 
 



 
Koszt udziału w warsztatach wynosi 40 zł, płatne na konto Uniwersytetu Śląskiego Dzieci nr 
64 1050 1214 1000 0023 4388 1542 po zalogowaniu się do udziału w warsztatach. 
Wszystkie sklejone modele (również rzutki) należą do studentów. 
Zajęcia odbędą się w Katowicach, przy ul. Uniwersyteckiej 4. Ilość miejsc: łącznie 20. 
 
 
 
 
27  stycznia 
  
27 stycznia zapraszamy wszystkich studentów (grupę 20 osobową) na dwugodzinne zajęcia 
od godziny 15.00 do 16.30 plus obloty samolotów na Sali audytoryjnej do godz. 17.00 
 
Na zajęciach będzie można sklejać modele styropianowe i kartonówki, także doskonalić 
modele sklejone na poprzednich zajęciach (jeśli będzie taka chęć i potrzeba). 
Jeśli będą zainteresowani, będzie można także sklejać samoloty Rzutki F1N (zainteresowani 
studenci będą mogli zakupić zestaw do sklejania na miejscu – cena około 20 zł). 
 
Koszt udziału w warsztatach wynosi 20 zł, płatne na konto Uniwersytetu Śląskiego Dzieci nr 
64 1050 1214 1000 0023 4388 1542 po zalogowaniu się do udziału w warsztatach. 
Wszystkie sklejone modele należą do studentów. 
Zajęcia odbędą się w Katowicach, przy ul. Uniwersyteckiej 4. Ilość miejsc: Poszukiwacze 4, 
Odkrywcy 6, Młodzi Naukowcy 6, Eksperci 4 (łącznie 20). 
 
Równocześnie mamy przyjemność zawiadomić, że w przyszłym semestrze ruszy nowa grupa 
twórcza UŚD – Koło Modelarskie – ESKADRA UŚD! 
Terminarz zajęć, wszelkie szczegóły oraz informację o naborze do ESKADRY UŚD przekażemy 
Wam biuletynem informacyjnym, a także zamieścimy na stronie UŚD w aktualnościach, gdy 
tylko zostaną ustalone. 
 
Logowanie na warsztaty rozpocznie się w poniedziałek 8 stycznia o godz. 20.00 


