Informacja dla osób zamierzających odbyć / sprezentować lot zapoznawczy szybowcem lub
samolotem
w Aeroklubie Leszczyńskim w sezonie szybowcowym 2022
(koniec marca - koniec września 2022)
1. Aeroklub Leszczyński jest stowarzyszeniem kultury fizycznej działającym w oparciu o statut, zgodny z
ustawą o stowarzyszeniach oraz w na podstawie prawa i przepisów lotniczych.
2. W celu promocji szkoleń do licencji pilota szybowcowego i samolotowego Aeroklub Leszczyński oferuje
osobom zainteresowanym zapoznawcze loty z instruktorem lotniczym lub z pilotem o dużym doświadczeniu.
Loty te mogą się odbyć dwumiejscowym szybowcem szkolnym bądź 2- lub 4-miejscowym samolotem
wielozadaniowym.
3. Zapoznawczy lot szybowcem może być lotem:

- ślizgowym, w czasie nie krótszym niż 10 minut, w trakcie którego szybowiec, po wyholowaniu na wys. ok
400/ 500 m ciągle zmniejsza wysokość i na wysokości 300 m wchodzi w procedurę podejścia do
lądowania.

- termicznym, w czasie nie krótszym niż 20 minut i nie dłuższym niż 30 minut, w trakcie którego
szybowiec, po wyholowaniu na wys. ok 400/500 m, nabiera wysokości w kominie termicznym do
wysokości zależnej od warunków termicznych (np. do 2000 m), po czym następuje dłuższe szybowanie i
demonstracja sztuki manewrowania szybowcem.
4. Lot termiczny możliwy jest wyłącznie w sezonie lotów termicznych, to jest od końca marca do końca
września. Warunki termiczne, w pełni sezonu (od maja do sierpnia), występują najczęściej w godzinach
południowych (od 11 do 17). Warunki pogodowe niezbędne do wykonywania lotów termicznych to:
- bezchmurne niebo lub niebo umiarkowanie zachmurzone chmurami kłębiastymi,
- słaby lub umiarkowany wiatr (do prędkości do 8 m/s),
- niskie ryzyko wystąpienia gwałtownych lub niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych (silny opad deszczu,
burza, zamglenie, wzmagający się wiatr z silnymi porywami).
5. Datę odbycia termicznego lotu zapoznawczego, osoba bezpośrednio zainteresowana, ustala telefonicznie
z przedstawicielem Aeroklubu Leszczyńskiego. Ponadto, w dniu planowanego lotu, wymagany jest kolejny
kontakt telefoniczny, aby z całą pewnością określić szanse na wystąpienie warunków pogodowych
niezbędnych do wykonywania lotów termicznych (najczęściej jest to termin obejmujący od godziny do kilku
godzin przed planowanym lotem).
6. Na wyraźne życzenie osoby zainteresowanej lot może się odbyć w warunkach pogodowych innych niż
określone jako niezbędne do wykonywania lotów termicznych, jednak wtedy Aeroklub nie gwarantuje, że lot
będzie trwał nie krócej niż 20 minut.
7. Osoba odbywająca lot zapoznawczy (bądź osoba trzecia) pokrywa koszty lotu:

- lot ślizgowy 200 zł
- lot termiczny 400 zł
8. Na życzenie osoby odbywającej lot możliwe jest wydłużenie czasu trwania lotu termicznego. W takim
przypadku koszt wymagający pokrycia w przypadku wynosi 20 zł za każdą dodatkową minutę.
9. Zapoznawczy lot samolotem może odbyć:
- jedna osoba (samolot dwumiejscowy)
- grupa licząca maksymalnie 3 osoby (samolot 4 miejscowy)
10. Każda z osób odbywających zapoznawczy lot samolotem (bądź osoba trzecia) pokrywa koszty lotu:

- 200 zł za lot trwający 10 minut samolotem dwumiejscowym
- 450 zł za lot trwający 10 minut samolotem 4 miejscowym bez względu na ilość osób zajmujących miejsce
w kabinie samolotu

- 150 zł za lot trwający 10 minut samolotem 4 miejscowym pod warunkiem pełnego wykorzystania miejsc w
samolocie (3 zajęte miejsca w kabinie samolotu)

11. Na życzenie osoby odbywającej lot możliwe jest wydłużenie czasu trwania lotu zapoznawczego. W takim
przypadku koszt wymagający pokrycia w przypadku wynosi odpowiednio 20 zł / 45 zł / 15 zł za każdą
dodatkową minutę lotu.
12. Koszt lotu można pokryć gotówką, kartą płatniczą bądź przelewem na konto Aeroklubu w
banku SANTANDER: 65 1090 1245 0000 0000 2400 9789.
12. Dla osób nabywających uprawnienie do lotu zapoznawczego za pośrednictwem osób trzecich (na
przykład w formie prezentu, zaproszenia) Aeroklub przygotowuje Zaproszenie na lot zapoznawczy w formie:

- ozdobnego druku zaproszenia - do osobistego odbioru w biurze Aeroklubu
- bądź w formie pliku PDF przesyłanego pocztą elektroniczną
13. Biuro Aeroklubu, po otrzymaniu potwierdzenia przelewu dokonania przelewu drogą mailową na adres
biuro@aeroklub.leszno.pl oraz imienia i nazwiska osoby obdarowanej, sporządza elektroniczny voucher,
gotowy do wydrukowania. Plik zostaje odesłany drogą mailową na adres poczty elektronicznej, z którego
nadeszła wiadomość z potwierdzeniem przelewu.
14. Zaleca się wykorzystanie zaproszenia w jak najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż rok.
Po upływie roku od daty pokrycia kosztów lotu zapoznawczego Aeroklub będzie mógł pobrać dodatkową
opłatę wyliczoną w oparciu o wskaźnik wzrostu cen paliwa lotniczego.
16. Osoba odbywająca lot zapoznawczy powinna cieszyć się dobrym stanem zdrowia oraz być w kondycji
fizycznej pozwalającej na zajęcie miejsca w kabinie szybowca.
15. Osoba odbywająca lot zapoznawczy zostanie przeszkolona w zakresie:

- zasad poruszania się w obrębie płyty lotniska i na stanowisku startowym
- zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie lotu
- zasad lotu i sterowania szybowcem / samolotem
Ponadto omówiony zostanie charakter manewrów szybowca / samolotu w czasie lotu i ich wpływ na
organizm ludzki.
16. Osoba odbywająca lot zapoznawczy potwierdzi odbycie przeszkolenia składając własnoręczny podpis na
stosownym druku.
17. Wszelkie informacje dostępne są na stronie www Aeroklubu Leszczyńskiego:
https://www.aeroklub.leszno.pl/index.php/kontakt/ bądź telefonicznie pod numerem: +48 505 492 178

