SZKOLENIE I TRENING LOTNICZY:
SZYBOWCE
Członkowie
aeroklubu
Start za wyciągarką
Start za samolotem 1 min
Lot szybowcem

Osoby nie będące
członkami
Apdkp - SL
30 zł
20 zł

20 zł
10 zł

Puchacz
Bocian , Puchatek
Pozostałe szybowce
Rezerwacja szybowca
Spadochron ratowniczy

1,17 zł/min ~ 70 zł/h
1 zł/min ~ 60 zł/h
0,83 zł/min ~ 50 zł/h

2 zł/min ~ 120 zł
1,33 zł/min ~ 80 zł
1,33 zł/min ~ 80 zł

100zł
10 zł dzień

SAMOLOTY
Godzina lotu
Morane 880B

Członkowie
aeroklubu
7,50 zł/min ~ 400 zł/h

Osoby nie będące
członkami
Apdkp - SL
8,33 zł/min ~ 500 zł/h

Opłata za instruktora
W lotach sportowych z instruktorem w kabinie oraz podczas szkolenia/treningu z
instruktorem na symulatorze do każdej
d
a
a
k
1 zł/min ~ 60 zł/h. W lotach samodzielnych
ó ó nadzór instruktorski 30zł

SZKOLENIE PODSTAWOWE
Szkolenie teoretyczne do licencji SPL
Szkolenie – SPL (szkolenie teoretyczne w cenie***)
Szkolenie teoretyczne do licencji PPL (A)
Samolotowe - PPL(A) (szkoleni teoretyczne w cenie***)

600 zł
3500 zł
1500 zł
20350 zł

HANGAROWANIE
Samolot, motoszybowiec, śmigłowiec (członkowie sekcji A.Pdkp- SL)
Samolot, motoszybowiec, śmigłowiec osoby nie będące członkami
sekcji A.Pdkp- SL
Motolotnia, szybowiec zmontowany
Motolotnia, szybowiec, motoszybowiec zdemontowany

DOBA
30 zł*
100 zł*

ROK
140 zł brutto/mies 1680 zł brutto/rok**
280zł brutto/mieś 3360 zł brutto/rok**

35 zł*
25 zł*

68 zł brutto /mies 816 zł brutto/rok**
60 zł brutto/ mies 720 zł brutto/rok**

OPŁATA DODATKOWA ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
TECHNICZNĄ INFRASTRUKTURY
Samolot, motoszybowiec, śmigłowiec (członkowie sekcji A.Pdkp- SL)
Samolot, motoszybowiec, śmigłowiec osoby nie będące członkami
sekcji A.Pdkp- SL
Motolotnia, szybowiec zmontowany
Motolotnia, szybowiec, motoszybowiec zdemontowany

210zł brutto/mies 2520 zł brutto/rok**
420zł brutto/mieś 5040 zł brutto/rok**
102 zł brutto /mies 1224 zł brutto/rok**
90 zł brutto/ mies 1080 zł brutto/rok**

SZKOLENIE WYCIĄGARKOWYCH
- teoretyczne szkolenie na uprawnienie operatora wyciągarki - 1000zł

INFORMACJE DODATKOWE
• Wszyscy korzystający ze sprzętu i infrastruktury mają możliwość odpracować „prace społeczne” na rzecz Aeroklubu przeliczane 10zł/h
uzupełniając tym samym swoje konto o tą kwotę
• Opłata za egzamin KWT 30 zł (egzamin poprawkowy 40 zł)
• Opłata za spadochron ratowniczy 10 zł / dzień
• Prace obsługowe wykonane przez podmioty „zewnętrzne” na terenie A.Pdkp- SL 150zł/doba* , 6000zł*rok

* - obowiązuje stawka 23% VAT
** - w przypadku hangarowania „sezonowego” –(przez okres krótszy niż 4 kwartały) opłata ulega podniesieniu o 50%
***-w ramach szkolenia prowadzonego przez Aeroklub

