Leszno 22.10.2017

piątek, 29 września 2017 10:15

Informujemy, że 22.10.2017 w niedzielę o godzinie 11.00 odbędzie się sesja egzaminacyjna
LKE na Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni na lotnisku Aeroklubu Leszczyńskiego w
Lesznie na przy ulicy Szybowników 28.
Egzamin praktyczny odbędzie się za wyciągarką, można również zdawać na paralotni z
napędem PPG, PPGG.

Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji PGP

Do wniosku trzeba dołączyć:

A. Świadectwo ukończenia szkolenia Etap II PP, PPG, PPGG.

B. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego PGP ( część B wniosku wypełnia instruktor
wydający Świadectwo Etap II  niezbędne do podejścia do egzaminu) – sprawdzić u instruktora,
czy wydaje aktualny wzór!

C. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej na konto:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02  247 Warszawa

1. Osoba występująca o świadectwo kwalifikacji PGP z jednym uprawnieniem podstawowym
opłaca;

1/3

Leszno 22.10.2017

piątek, 29 września 2017 10:15

a. 53 zł za egzamin teoretyczny na ŚK PGP tab.2 część I podczęść 1 pkt 5

b. 43 zł za egzamin praktyczny na ŚK PGP tab.2 część I podczęść 1.2 pkt 3.2

c. 43 zł za wydanie świadectwa kwalifikacji PGP tab.1 część II podczęść 2.2 pkt 8

2. W przypadku gdy kandydat występuje dodatkowo o np. uprawnienie PPG lub PPGG wnosi
opłatę za egzamin praktyczny na każde kolejne uprawnienie podstawowe wpisane do
świadectwa kwalifikacji w wysokości 105 zł, oraz opłatę 43 zł za
wpis uprawnienia do ŚK
.

Np. Egzamin na upr. dodatkowe PPG do ŚK PGP- tab.2 część I podczęść 1.2 pkt 2

3. Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP i uprawnieniem podstawowym np. PP chcąc mieć
wpisane uprawnienie np. PPG wnosi opłatę za egzamin praktyczny w wysokości 105 zł,
zdaje ten egzamin, oraz wnosi opłatę za
wpisanie uprawnienia
do ŚK w wysokości 43 zł –
tab 1 cześć II, podczęść 2,2 pkt 2

4. Pilot z ŚK, któremu skończyła się ważność świadectwa wnosi opłatę za egzamin na wznowi
enie
świ
adectwa w kwocie 43 zł

5. Przedłużenie uprawnienia dodatkowego, które ma określona ważność skutkuje opłatą 53 zł.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie następujących
dokumentów :
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1. Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa,

2. Komplet sprzętu paralotniowego (radio, wyczep itd.) z ważnym dopuszczeniem do
eksploatacji w Polsce (karta paralotni). Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu do lotów
holowanych.

Osoby zdające PPG lub PPGG muszą posiadać własne skrzydło z aktualną kartą paralotni.

3. Zapisanie się na stronie szkolaparalotniowa.pl/EGZAMINY

Opłata dla szkoły paralotniowej Fly 2 Live za zorganizowanie egzaminu (hole, wypożyczenie
sprzętu, infrastruktura itd. ) wynosi 50 zł.

Egzaminator: Andrzej Walczak 606963233
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