
Akcja dyplomowa PZK/UARL z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 
- bieżące informacje.

Kilka aktualnych informacji o postępach przygotowań do akcji dyplomowej PZK i UARL z okazji 
piłkarskich Mistrzostw Europy 2012:

1. Strona WWW
Dobiegają końca prace związane z przygotowaniem strony internetowej akcji i już wkrótce 

zostanie ona udostępniona pod adresem <efc2012.pzk.org.pl>. Całością prac IT kieruje Kol. Roman 
SQ2RH, który również koordynuje zespół operatorski stacji SN2012GD.
Na stronie internetowej będzie można znaleźć wszystkie informacje związane z akcją PZK/UARL, 
przedstawione zostaną stacje, które już zadeklarowały udział (polskie i ukraińskie - część ma już 
pozwolenia radiowe ze znakiem okolicznościowym).
Przypominamy, że aby wziąć udział w akcji, należy zgłosić swój znak okolicznościowy 
(z zalecanym „2012” w znaku) wraz ze skanem licencji i deklaracją przysłania logu 
z łącznościami, przeprowadzonymi w ramach aktywności (dla celów weryfikacji zgłoszeń 
na dyplomy).
W chwili obecnej mamy deklaracje 15 stacji polskich i ponad 60 stacji ukraińskich. Zachęcamy do 
wcześniejszego składania wniosków o pozwolenia radiowe do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
który obecnie rozpatruje je w ciągu 2-3 tygodni.

2. Karty QSL
Łączności z oficjalnymi stacjami PZK będą - na żądanie - potwierdzane specjalnie 
zaprojektowanymi kartami QSL. Wysyłkę karty będzie można zamówić na stronie internetowej 
<efc2012.pzk.org.pl> (tzw. „on-line QSL request”) - bez potrzeby wysyłania własnej karty QSL 
przez biuro. Oczywiście również wszystkie karty otrzymane przez biuro lub direct nie pozostaną 
bez odpowiedzi!
Karty QSL stacji indywidualnych są w gestii właścicieli pozwoleń radiowych i operatorów stacji - 
zarówno projekt, jak przygotowanie oraz wysyłka. Prosimy wszystkich, którzy zamierzają 
wydawać własne karty QSL, związane z Mistrzostwami Europy, o kontakt z Kol. Romanem 
SQ2RH, który może udostępnić projekt logo akcji dyplomowej, znaków specjalnych, jak 
również doradzić w sprawie rozwiązań graficznych karty QSL (szczególnie, jeśli chodzi o 
wykorzystanie zastrzeżonych logotypów, znaków, itp.)

3. QSO-Party
Jako uzupełnienie akcji dyplomowej i jednocześnie zachęta do udziału, zostanie przeprowadzone 
dwugodzinne QSO-Party,  czyli „spotkanie eterowe” - planowany termin: 9 czerwca 2012, 
w godzinach rannych (zaraz po zawodach PGA) - dokładny regulamin zamieścimy na stronie 
<efc2012.pzk.org.pl> oraz w miesięcznikach „QTC” i „Świat Radio”. Za organizację QSO-Party 
bezpośrednio odpowiadają krótkofalowcy z Charkowa, współorganizatorem jest Dolnośląski 
Oddział Terenowy PZK, natomiast bezpośredni patronat objęli Prezesi: PZK - SP2JMR oraz UARL 
- UT2UB.
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