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KoszTY DzlAŁALNoścl srnrUToWEJ W AERoKLUBlE BlAŁosTocKlM

Zał. Nr 1 do Uchwały 2/2oL9 zAB

(obowiązują od dnia 15 stycznia 20I9r.)

DztAŁALN ośĆ szy gowcowA
a. Zwrot kosztów za czas lotu szybowca

lstnieje możliwośĆ opłaty z gÓry pakietu za czas lotu. Pakiet można

egzemplarzu szybowca jednomiejscowego, ale nie dłużej niż do 31

aktywowany.

Pąkietvdotvczatvlk

realizowaĆ na dowolnym typie i

grudnia roku, w którym został

p rzedstawion ych przez Zarząd

AB.
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b. Loty z instruktorem i nadzorowane
Lot z instruktorem do 14 min.

Lot z instruktorem od 15 do 60 min.

Lot z instruktorem powyżej 1 h

Lot nadzorowany do 14 min.

Lot nadzorowany od 15 do 60min.

Lot nadzorowany powyżej 1 h

c. Start za wyciągarką

d. Start za samototem

20 zł

30 zł

40 z!

20 zł

30 zł

40 zł

UWAGI:
* Stawka A - dotyczy członków zwyczajnych i wspierających

Sekcji Szybowcowej.
** Stawka B - dotyczy członków zwyczajnych i wspierających
x** Stawka C _ dotyczy członków stowarzyszonych AB'

\r i/ ry'
r, I -
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Stawka A* Stawka B** Stawka C***

1, godz. 1min. 1 godz. 1min. 1 godz. 1min.
Jednomiejscowy 39 zl 0,65 zł ]8 zł 1,30 zl I2O zl 2,0 zł

Dwumieiscowv 51- zl 0,85 zł 84 zl I,4o zł L20 zł 2,0 zł

Rodzaj pakietu Zwrot kosztów za pakiet

Pakiet czas lotu 10 godz. 75o zł.

Pakiet czas lotu 20 godz. 1380 zł'

Pakiet czas lotu 30 sodz. 1800 zł'

Stawka A Stawka B Stawka C

Żo zł 30 zł 35 zł

Wysokość Stawka PRoMo*{.ł.ł. Stawka A* Stawka B** Stawka C***
200 m 40 zł 40 zł 45 zl 50 zł
300 m 40 zł 60 zł 65 zł 15 zł

400 m 40 zł 65 zł 70 zł 95 zl
500 m 50 zł 70 zł 75 zł 100 zł

Do 600 m 60 zl 75 zt 80 zł 105 zł
Każde następne

100 m
15 zl 1'5 zł I'] zł Ż0 zł



Ż.

**** Stawka PRoMo dotyczy lotów zgłoszonych

do OLC min. 150 Pkt.

DzlAŁALNość snuoloToWA
a. Zwrot kosztów za czas lotu samolotu

przez członków zwyczajnych i wspierających AB

(1,65 ZŁ'lmin.)

(1,65 ZŁ'lmin.)

* do decyzji dyrektora

lstnieje możliwość opłaty z góry pakietu godzin na C-]-52' Pakiet można realizować nie

dłużej niż 1-2 miesięcy od uruchomienia

Pakietv dla członków stowarzyszonych do indywidualnej negocjacji.

c-1s2
c-152

_ 10 h 3480 zł.

_zoh 6840zł.

3.

b, Loty z instruktorem
Lot z instruktorem

i nadzorowane (dopłata do godziny lotu)

99 ZŁ.lh

Lot solo nadzorowany przez instruktora 99 ZŁ'lh

DzIAŁALNoŚĆ spłoocH RoNoWA

a, Koszty szkolenia spadochronowego Static Line

UWAGA! w przypadku opłaty jednorazowej za teorię i 3 skoki - 1000 ZŁ'

uWAGA! w przypadku opłaty jednorazowej za teorię i 1 skok - 550 ZŁ.

Powyższe koszty skoków obejmują wypożyczenie uczniowi niezbędnego wyposażenia,

nadzór instruktora, wypożyczenie ułożonego spadochronu oraz miejsce w samolocie. Aby

korzystać z powyższych stawek nie jest Wymagana opłata składki członkowskiej.

Koszty szkolenia AFF

szkolenie teoretYczne

skok 1.

skok 2.

skok 3.

kolejne

Teoria

Skok z dwoma instruktorami

Skok z jednym instruktorem

300 ZŁ.

300 ZŁ.

21oZŁ.

23oZŁ.

t5oZŁ.

3o0ZŁ
150 ZŁ

500 ZŁ
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Członkowie stowarzyszeniCzłonkowie zwyczajni
i wspierającyTyp samolotu

Cessna 152
L6,00 zł.

Cessna 207*
15,80 zł.!4,4o zł.PZL-LOT



b. Zwrot kosztów za skok ze spadochronem

c. Zwrot kosztów dodatkowych

Nadzór nad skoczkiem bez Śt<

Wypożycze n ie s padoch ro n u człon kowi zwyczaj nem u i wspierające m u

Wypożyczenie spadoch ronu członkowi stowa rzyszonem u

opłata za ułożenie spadochronu

10ZŁ.

20ZŁ.

30ZŁ'
ŻoZŁ'
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Wysokość
Członkowie zwyczajni

i wspieraiącV
Członkowie stowa rzysZen i

Do 1500 m 45 zł 65 zł

Do 3000 m 85 zł 95 zł

Do 4000 m 95 zł 1-05 zł


