Aeroklub Leszczyński
Cennik 2018
Składki członkowskie

Uczniowie do 25 lat
uczący się w trybie
stacjonarnym,
emeryci i renciści

Pozostali
członkowie AL

Osoby nie będące
członkami AL

Wpisowe

100 zł

100 zł

---

Wpisowe (ponowne przyjęcie)

200 zł

200 zł

---

---

---

300 zł

320 zł/rok

540 zł/rok

---

Składka członka wspierającego
(Płatna jednorazowo za cały sezon przed
rozpoczęciem latania)

Składka podstawowa
dla członków - nielatających

Sekcja szybowcowa i samolotowa
Składka całkowita - dla pilotów,
uczniów - pilotów

1380 zł/rok⁽*⁾⁽**⁾

1600 zł/rok⁽*⁾⁽**⁾

---

Wpłaty można dokonywać
w systemie półrocznym

I półrocze 730 zł
II półrocze 650 zł

I półrocze 840 zł
II półrocze 760 zł

---

Przy wpłacie jednorazowej
za cały rok do końca marca

1300 zł⁽*⁾⁽**⁾

1500 zł⁽*⁾⁽**⁾

---

Składka całkowita - dla pilotów,
uczniów - pilotów

830 zł/rok⁽*⁾

1050 zł/rok⁽*⁾

---

Wpłaty można dokonywać
w systemie półrocznym

I półrocze 430 zł
II półrocze 400 zł

I półrocze 550 zł
II półrocze 500 zł

---

Przy wpłacie jednorazowej
za cały rok do końca marca

800 zł⁽*⁾

1000 zł⁽*⁾

---

320 zł/rok

540 zł/rok

---

Sekcja samolotowa

Sekcja balonowa
Składka całkowita - dla pilotów,
uczniów - pilotów

Sekcja modelarska
Senior 100 zł/rok - Junior 50 zł/rok - Młodzik 25 zł/rok

---

*W składce zawarte jest 480 zł płatnej z góry kaucji za prace na rzecz Aeroklubu, którą można odpracować
lub rozliczyć w innej przeliczalnej finansowo formie (darowizny itp.) – odpracowaną i odnotowaną
nadwyżkę w tej wysokości można będzie wykorzystać do odliczenia kosztów latania.
UWAGA !! Wypracowane godziny dotyczą imiennie danego pilota i nie będą przenoszone na innych.
**W składce zawarte jest 300 zł składki sekcyjnej z czego 100 zł jest do wykorzystania w nalocie.

---

Opłaty za nalot szybowcem

Członkowie AL

Osoby nie będące
członkami AL

Puchacz, Bocian

90 zł/godz.

180 zł/godz.

Pirat

36 zł/godz.

60 zł/godz.

Junior

39 zł/godz.

72 zł/godz.

Jantar std. 2/3

46 zł/godz.

78 zł/godz.

UWAGA !! Zaliczone loty warunkowe do odznak szybowcowych FAI – bez opłat za nalot.
Ze względu na ograniczoną ilość szybowców pierwszeństwo mają zawsze piloci Aeroklubu Leszczyńskiego.
O przydziale szybowców w danym dniu lotnym decyduje wyłącznie Szef Szkolenia lub wyznaczony przez
niego instruktor.

--------------------

Opłaty za start szybowca

Członkowie AL

Osoby nie będące
członkami AL

Start za samolotem (za każde 100 m wysokości,
bez względu na rodzaj samolotu)

20 zł

25 zł

Przeszkolenie do startów za samolotem (za każde 100 m wysokości,
bez względu na rodzaj samolotu)

18 zł

-----

Start za wyciągarką

25 zł

30 zł

Pakiety (Przedpłaty)

Członkowie AL

Osoby nie będące
członkami AL

Przedpłata 500 zł (do wykorzystania za nalot i starty)

Rabat 5 %

-----

Przedpłata 1000 zł (do wykorzystania za nalot i starty)

Rabat 10 %

-----

Przedpłata 1500 zł (do wykorzystania za nalot i starty)

Rabat 15 %

-----

Przedpłata 2000 zł (do wykorzystania za nalot i starty)

Rabat 20 %

-----

Warunkiem aktywacji pakietu jest niezaleganie we wszelkich opłatach.
Przedpłaty można dokonywać wiele razy w sezonie.
Niewykorzystane godziny z pakietu przechodzą na następny sezon bez rabatu.
Pakiet nie upoważnia do pierwszeństwa w przydziale sprzętu w dniu lotnym.

Opłaty za nalot samolotem

Członkowie AL

Osoby nie będące
członkami AL

Cessna 150

Loty szkolne – 490 zł/godz.
Loty treningowe – 390 zł/godz.

Loty szkolne – 550 zł/godz.
Loty treningowe – 490 zł/godz.

Morane MS 893A

Loty szkolne – 590 zł/godz.
Loty treningowe – 490 zł/godz.

Loty szkolne – 650 zł/godz.
Loty treningowe – 590 zł/godz.

Jak 12 M

Loty szkolne – 1000 zł/godz.
Loty treningowe – 900 zł/godz.

Loty szkolne – 1100 zł/godz.
Loty treningowe – 1000 zł/godz.

Cessna 182

Loty szkolne – 1000 zł/godz.
Loty treningowe – 900 zł/godz.

Loty szkolne – 1100 zł/godz.
Loty treningowe – 1000 zł/godz.

Szkolenia

Uczniowie do 25 lat uczący się
w trybie stacjonarnym,

Pozostali

Szkolenie teoretyczne szybowcowe

500 zł

500 zł

Szkolenie praktyczne szybowcowe za wyciągarką

3 500 zł

3 800 zł

Szkolenie praktyczne szybowcowe za samolotem

4 800 zł

5 200 zł

Szkolenie teoretyczne balonowe

500 zł

500 zł

Szkolenie praktyczne balonowe

400 zł

400 zł

Szkolenie teoretyczne samolotowe

1 000 zł

1 000 zł

Szkolenie praktyczne samolotowe PPL(A)
(min. 45 godzin lotu)

490 zł za godzinę lotu szkolnego lub przy wpłacie za całość (22 050 zł)
2,5 godziny dodatkowo gratis

Szkolenie praktyczne samolotowe LAPL(A)
(min. 30 godzin lotu)

490 zł za godzinę lotu szkolnego lub przy wpłacie za całość (14 700 zł)
1,5 godziny dodatkowo gratis

Cennik uchwalony na posiedzeniu Zarządu w dniu 20.02.2018

