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OPEN A2 
Szkolenie teoretyczne oraz egzamin.

Dedykowany Kurs Pilota Bezzałogowego Statku
Powietrznego. Dla uczniów, studentów oraz
szkół i uczelni wyższych.

ZNIŻKI
10%

+ webinar GRATIS

DODATKOWEJ

Cena z uwzględnieniem rabatów:  62
149zł

zł
00



Wykonywać loty dronami o masie od 500g do 2kg bez nadanej klasy (na dzień 25
lutego 2022 żaden dron na rynku nie posiada nadanej klasy) zgodnie z przepisami
przejściowymi w odległości nie mniejszej niż 50m od ludzi.
Wnioskować o zgodę na loty w niektórych strefach powietrznych np. strefy w pobliżu
lotnisk komunikacyjnych (CTR) oraz aeroklubowych (ATZ).
Latać dronami, które posiadają nadaną klasę i których masa mieści się pomiędzy 900g
a 4kg.

Szkolenie teoretyczne na platformie e-learningowej oraz egzamin do uzyskania
europejskiego certyfikatu kompetencji pilota drona uprawniającego do wykonywania lotów
w zasięgu wzroku VLOS w kategorii OPEN A2 na terenie całej Unii Europejskiej.

Na co pozwalają uprawnienia kategorii otwartej a2:
Uprawnienia kategorii otwartej A2 są wymagane, aby:

DRON.edu.pl uzyskał uprawnienia do prowadzenia egzaminów w kategorii otwartej A2 jako
pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie. Uprawnienia są wymagane do niektórych
rodzajów operacji dronami na podstawie przepisów Unii Europejskiej, które obowiązują od 1
stycznia 2021.

DRON.edu.pl w 2021 roku był najczęściej wybieranym ośrodkiem egzaminacyjnym w
kategorii otwartej OPEN A2.

Szkolenie OPEN A2
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Egzaminy

meteorologia,
osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,
techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

Egzaminowany musi dysponować komputerem podłączonym do Internetu oraz kamerą o
rozdzielczości pozwalającej na identyfikację kandydata. W celu weryfikacji tożsamości
wgrać na platformę egzaminacyjną dokument tożsamości ze zdjęciem (tylko dowód
osobisty lub Paszport). Dokument musi być odpowiednio przygotowany przed okazaniem
— wszystkie dane powinny być zasłonięte poza imieniem, nazwiskiem i zdjęciem. Pliki
będą usuwane niezwłocznie po zakończeniu egzaminu — zgodnie z obowiązującą polityką
RODO. Istnieje również możliwość okazania dowodu osobistego do kamery.

Egzamin to test składający się z 40 pytań z następujących przedmiotów:

Możliwość rezerwacji egzaminu następuje 24 godziny od zakupu.

Wynik egzaminu poznasz natychmiast po jego zakończeniu. Zaliczenie wymaga udzielenia
minimum 75% prawidłowych odpowiedzi. Na rozwiązanie testu przewidziane jest 40 minut.
W przypadku niezaliczenia testu należy wykupić ponownie udział w egzaminie i zapisać się
na kolejny termin. W ramach jednej opłaty uzyskujesz jedno podejście.



Ukończony 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę
rodziców/opiekunów prawnych na przystąpienie do szkolenia lotniczego.
Posiadanie numeru pilota oraz operatora wygenerowanego po rejestracji na stronie
Urzędu Lotnictwa Cywilnego: https://drony.ulc.gov.pl/
Podpisanie i przesłanie oświadczenia o samokształceniu praktycznym zgodnie z
wytycznymi Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Warunki udziału

Jak się zapisać?

Krok 1: Dodaj wybrany kurs / egzamin do koszyka.
Krok 2: Wypełnij formularz zgłoszeniowy swoimi danymi. Wybierz preferowane miasto.
Jeżeli potrzebujesz fakturę, zaznacz odpowiednie pole i pozostaw dane.
Krok 3: Złóż zamówienie.
Krok 4: Po zakupie otrzymasz od nas informację organizacyjną oraz dostęp do
kalendarza z terminami egzaminów.

Jak uzyskać uprawnienia kategorii Otwartej A2:

Certyfikat PVC

Wydruk jest dodatkowo płatny 

Wydruk dwustronny na karcie PVC w kolorze
Możliwość wydrukowania

Potwierdzenia rejestracji operatora
Certyfikatu kompetencji pilota BSP A2
Certyfikatu kompetencji pilota BSP A1/A3

Wydruk certyfikatu pilota drona na karcie PVC:

     (opcja przy dodaniu kursu do koszyka)

Aby uzyskać drukowany certyfikat na karcie PVC po wykupieniu i opłaceniu kursu prosimy
o przesłanie na adres mailowy kontakt@dron.edu.pl wybranych potwierdzeń oraz
certyfikatów w formacie pdf pobranych ze strony https://drony.ulc.gov.pl/ (Panel Pilota
oraz Panel operatora).
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DZIĘKUJEMY I DO ZOBACZENIA NA SZKOLENIU!

Cena szkolenia uwzględnia rabat 10%. 
Po zakupie wybranego szkolenia nasz konsultant zweryfikuje posiadany status
ucznia, studenta na podstawie ważnej legitymacji.

Warunki oferty specjalnej


