
Zasady 
korzystania z lotniska sportowego Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej w Płocku  

przez członków Płockiej Grupy Modelarskiej w celu uprawiania modelarstwa 
lotniczego RC 

 

 
 
      Latanie modelami RC odbywa się w wyznaczonej części lotniska i dlatego też 
obowiązują na nim prawa i przepisy zawarte w ustawie Prawo Lotnicze oraz 
decyzje i zarządzenia władz Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej w Płocku.  
 

1. Każdy członek Płockiej Grupy Modelarskiej korzystający z lądowiska 
modelarskiego jest zobowiązany do zapoznania się i postępowania 
zgodnie z opisanymi poniżej zasadami. 

 
2. Wjazd samochodem na teren płyty lotniska możliwy jest wyłącznie w celu 

dojazdu do lądowiska modelarskiego.  
 
3. Przed wjazdem należy każdorazowo upewnić się, że przejazd na 

lądowisko nie będzie utrudniał ruchu lotniczego tj. startu, kołowania lub 
lądowania samolotów, motolotni lub innych statków powietrznych. 

 
4. Przejazd od bramy wjazdowej na wyznaczone miejsce parkingowe dla 

modelarzy może odbywać się tylko i wyłącznie skrajem lotniska. Pojazd 
powinien mieć włączone światła mijania niezależnie od pory dnia. 

 
5. Parkowanie samochodów oraz obsługa modeli przed lotami może 

odbywać się wyłącznie w wyznaczonych miejscach.  
 

6. Wszystkich korzystających z lądowiska obowiązuje przestrzeganie 
dobrych praktyk modelarskich: 

• obowiązkowe uzgadnianie używanych kanałów, 

• uzgadnianie kolejności startów i zachowanie porządku lotów, 

• ustalanie kierunku podejścia do lądowania, 

• sprawdzanie przed lotem stanu technicznego modelu: podwozia, 
układów sterowania (kierunków wychyleń powierzchni sterowych), 
silnika, zasilania odbiornika i aparatury RC, 

• troska o bezpieczeństwo innych użytkowników lotniska oraz 
ewentualnych widzów, 

• dbanie o teren lotniska, 

• zachowanie czystości na terenie lotniska, 

• poszanowanie środowiska naturalnego. 
 

7. Loty modelami winny odbywać się wyłącznie w strefie lotów 
modelarskich. 

 
8. Bezwzględnie zabronione jest  latanie modelami w odległości mniejszej 

niż 50 m od stacji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, nad hangarami, 
parkującymi samochodami, strefą obsługi modeli oraz głowami 
publiczności. 



9. Modelarze sterujący modelami szybowców startujących za pomocą holu, 
holu gumowego lub wyciągarki winni wyraźnie oznaczyć swoje 
stanowisko startowe i położenie holu. 

 
10. Należy ustępować z kursów kolizyjnych statkom powietrznym 

znajdującym się w strefie powietrznej lotniska. 
 

11. Podczas oficjalnych zawodów i imprez organizowanych na terenie 
lotniska wykonywanie jakichkolwiek lotów bez uzgodnienia z 
organizatorem jest zabronione.  

 
12. Zabronione jest pilotowanie modeli pod wpływem alkoholu, narkotyków i 

leków upośledzających zdolności psychomotoryczne organizmu. 
 

13. Za szkody na ciele i w mieniu spowodowane przez model odpowiada 
pilot modelu.  

 
14. W przypadku rażącego naruszenia zasad opisanych powyżej, Zarząd 

Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej w Płocku może wydać decyzję w sprawie 
zakazu wstępu na teren lądowiska oraz wykonywania lotów przez 
poszczególnych modelarzy.  

 
 

 
 
Nowym członkom Płockiej Grupy Modelarskiej, którzy planują rozpocząć 
swoją przygodę z modelarstwem lotniczym, sugerujemy odbycie 
pierwszej wizyty na lotnisku w towarzystwie doświadczonego modelarza, 
który szczegółowo objaśni wyżej opisane zasady, odpowie na 
nasuwające się pytania oraz wskaże poszczególne strefy lotniska, w 
szczególności strefę lądowiska, strefę obsługi modeli oraz strefę lotów 
modelarskich.  

 


