Staňte se součástí
jedinečné celosvětové
akce leteckých nadšenců!
Co je World ULTRALIGHT Fly-In?
World Ultralight Fly-In (WUFI), celosvětový slet,
je akce, kde amatérští piloti všech sportovních
létajících zařízení na celém světě poletí společně
v jeden den. První letecká akce svého druhu!

V roce 2015 se letci z USA a Evropy shodli, že je
čas pro setkání a společný let všech
amatérských pilotů. Účast na Oskosh a jiných
velkých sletech je pro naše letouny naneštěstí
příliš vzdálená. Ale co můžeme, to je letět
společně na JEDNOM NEBI, V JEDEN DEN. A tak
se zrodila myšlenka na celosvětový slet, World
Ultralight Fly-In.

Kdo všechno MŮŽE letět?
Kdokoliv, kdo poletí na jakémkoliv létajícím
sportovním zařízení kdekoliv na světě. Zúčastnit
se mohou všechny kategorie, motorové i
bezmotorové, padákové nebo závěsné kluzáky,
ultralehké letouny, balóny, ultralehké vrtulníky,
vírníky, větroně!

Certifikáty WUFI za rok 2015
dostali amatérští piloti z
celého světa. Podmínky jsou
jednoduché. Vše, co musíte
udělat, je označit mapu,
vzlétnout letošního 1. října a
poslat fotografii s datumkou
k ověření.

Jakékoliv schválené báječné létající stroje!

Jak to funguje? Jak se
můžete PŘIHLÁSIT?

Je to jednoduché!
1. KROK: Jděte na mapu WUFI a
přidejte své jméno: www.zeemaps.
com/map?group=1815267
2. KROK: Vzlétněte ze svého letiště
1. října 2016. Let zdokumentujte
fotografií s datumkou, u digitálních
fotografií postačí exif informace.
3. KROK: Fotografii pošlete na WUFI
Photo Page. Více informací naleznete
na WUFI Group Page.

© 2016 World Ultralight Fly-In

WUFI trička, hrnky a
ostatní upomínkové
předměty najdete na:
cafepress.com/squadron9.
A navštivte také Facebook
stránku: www.facebook.com/
groups/magnificentmen/
Vedení WUFI:

Koen Van de Kerckhove / Belgie
zakladatel
Bill Esker / USA
spoluzakladatel
Paul Lindamood / USA
výkonný ředitel

...v roce 2015 stovky pilotů na celém světě
sdílely v říjnu JEDNO nebe v JEDEN den.
JEDNO celosvětové létající společenství.
Dostanu něco na důkaz toho,
že jsem se zúčastnil největší
SVĚTOVÉ LETECKÉ AKCE?
Ano! Každý pilot, který prokáže svůj let 1. října
letošního roku, dostane certifikát o účasti a to
zcela zdarma. Za účast na WUFI nezaplatíte ani
korunu. Prostě jen nastartujte svůj stroj...
A leťte!

Kde seženu další informace
o WUFI?
Stačí kliknout na odkaz níže!

Facebook: WUFI 2016 Group Page
Map: Global Pinning Map
Website: DaytonUltralights.com

Leťte se svými kamarády tady a
kolem celého světa 1. října!
Následujte tisíce milovníků létání, kteří se
nemohou zúčastnit velkých a komerčních sletů
jako je Oshkosh nebo Sun ‘n Fun. Nyní máme
svou vlastní celosvětovou letku. Jeden den,
jedno nebe! Napište na Facebook kapitánovi
ve svém regionu (vlevo), nebo si napište o více
informací na info@daytonultralights.com
NA SHLEDANOU V ŘÍJNU!

WUFI International • 937-470-6168

