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NATO Tiger Meet 2018 - komunikat dla mediów - press release
W dniach 14-25 maja w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego odbędzie się szkolenie NATO Tiger Meet 2018.
On May 14-25, at the 31st Tactical Air Base, NATO Tiger Meet 2018 training will be held.

W 2018 roku będziemy gościć w Polsce eskadry lotnicze z sojuszniczych i partnerskich państw zrzeszone
w Tiger Association. To właśnie w dniach 14-25 maja 31 Baza Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach będzie
gospodarzem szkolenia w ramach NATO Tiger Meet 2018 (NTM18). Swój udział zadeklarowały 22 eskadry
z 13 krajów, w tym m.in.: Włoch, Hiszpanii, Czech, Holandii, Niemiec, Belgii, Węgier, Szwajcarii, Austrii,
Francji oraz Wielkie Brytanii. Sumaryczne zestawienie statków powietrznych przedstawia się następująco:
70 samolotów, 10 śmigłowców oraz samolot wczesnego ostrzegania i kierowania AWACS. Będzie to
największe przedsięwzięcie Sił Powietrznych w 2018 roku, prestiżowe nie tylko dla Sił Powietrznych, ale
również dla całych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, angażujące siły i środki będące zarówno w
podporzadkowaniu Dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, jak i spoza jego struktur.
Szkolenie "Tiger Squadrons", tj. eskadr samolotowych i śmigłowcowych posiadających w swym godle
wizerunek tygrysa funkcjonuje w tradycji lotnictwa NATO i partnerstwa dla pokoju od lat 60-tych.
Wymianę doświadczeń i nawiązywanie partnerskich relacji podczas zlotu zapoczątkowały dwie eskadry z
USAF i RAF, które następnie założyły Tiger Squadron Association. 6 eskadra lotnicza z 31 BLT w
poznańskich Krzesinach jest pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia od 2011 roku.
Prezentacja eskadr lotniczych uczestniczących w NTM18 pod wskazanym adresem na naszej stronie NATO Tiger Meet 2018.
Przedstawicieli mediów zainteresowanych udziałem w realizacji materiałów prasowych zapraszamy do
kontaktu z Centrum Prasowo-Informacyjnym NTM18 (CPI NTM18) celem akredytacji pod adresem e-mail
- ntm2018-pao@ron.mil.pl
Podczas spotkania z mediami w dniu 18 maja, podczas którego odbędzie się Spotters Day / VIP Day,
przewidziane są wywiady z Rzecznikiem Prasowym szkolenia oraz personelem latającym. Przewiduje się
również zorganizowanie konferencji prasowej. Miejsce i szczegółowe terminy zostaną podane w trakcie
trwania wydarzenia.
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Akredytacje prasowe przyznawane są na podstawie wniosków akredytacyjnych, które należy przesyłać na
ww. adres e-mail w nieprzekraczalnym terminie:
• Media zagraniczne - do 23 kwietnia 2018 roku do godz. 09.00,
• Media krajowe - do 9 maja 2018 roku do godz. 13.00.

Rzeczowe wnioski są dostępne na stronie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego:
• wniosek akredytacyjny,
• wzór,
• zasady przyznawania wniosku.

Pod wskazanym adresem, jak również na profilu FB 31 BLT, będą Państwo informowani o wszelkich
zmianach.
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NATO Tiger Meet 2018 (NTM18) training with the participation of military units of other countries, will be
the largest venture of the Polish Air Forces in 2018, prestigious not only for the Air Force but also for the
entire Armed Forces of the Republic of Poland, engaging forces and resources both in subordinate to the
Commander of 2nd Tactical Air Wing, and beyond it's structures.
NTM18 participants will include representatives from: Italy, Spain, the Czech Republic, the Netherlands,
Germany, Belgium, Hungary, Switzerland, Austria, France and Great Britain.
Presentation of air squadrons participating in NTM18 at the address indicated on our website - NATO
Tiger Meet 2018.
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Representatives of the media interested in participating in the implementation of press materials are
invited to contact the Press-Information Center NTM18 (CPI NTM18) for accreditation at e-mail ntm2018-pao@ron.mil.pl
During the meeting with the media on May 18, when the Spotters Day / VIP Day will be held, interviews
with the Press Spokesman and flight personnel are planned. The organization of a press conference is
also planned. Place and specific dates will be given during the exercise.
Press accreditations are granted on the basis of accreditation applications, which should be sent to the
abovementioned e-mail address within the deadline:
• Foreign media - until April 23, 2018 at 09.00 am,
• Domestic media - until May 9, 2018 at 13.00 pm.

Material accreditation applications forms you may find on the 31st Tactical Air Base website:
• accreditation request NTM18,
• accreditation applications form,
• regulations.

At the indicated address, as well as on profile 31 BLT on Facebook we will inform you about any changes.
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