Wrocław 17.09.2018

sobota, 01 września 2018 12:15

Informujemy, że w poniedziałek 17.09.2018 (poniedziałek 24.09.2018 dzień rezerwowy) o
godzinie 13:00 odbędzie się sesja egzaminacyjna dla uprawnień PP,PPG, PPGG oraz Tandem.
Cześć teoretyczna odbędzie się w Mirosławicach w budynku tunelu aerodynamicznego
SpeedFly. Część praktyczna rozpocznie się późnym popołudniem po części teoretycznej.
Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji PGP

Do wniosku trzeba dołączyć:

A. Świadectwo ukończenia szkolenia PP, PPG, PPGG lub Tandem.

B. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego PGP ( część B wniosku wypełnia instruktor wydają

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 ojednym
świadectwo kwalifikacji PGP
uprawnieniem
z
podstawowym opłaca;

a.

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

b.

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

44 zł za wydanie świadectwa kwalifikacji PGP tab.1 część II podczęść 2.2 p

2.

W przypadku gdy kandydat
każde
występuje dodatkowo
kolejne
o np. uprawnienie PPG
uprawni
lub PP

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

3.

Pilot ze świadectwem kwalifikacji
egzamin PGP
praktyczny
i uprawnieniem
w wysokości
podstawowym
108 zł, zdaje
np.wpisan
PP
ten
chc
e

4.

Pilot z ŚK, któremu skończyła
wznowienie
się ważność świadectwa
świadectwa
wnosiwopłatę
kwocieza44egzamin
zł

5. Przedłużenie uprawnienia dodatkowego, które ma określona ważność skutkuje opłatą 55 zł.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie następujących dokumentów

1. Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa,

2. Komplet sprzętu PPG, PPGG, Tandem. (Skrzydła muszą posiadać aktualne karty paralotni)

3. W przypadku egzaminu
Zgłoszenia
na Tandem
na stronie
wymagane
: http://paragliding.com.pl/?page=terminy
Opłata
dodatkowo
za zorganizowanie
badanie lekarskie
Proszę
egzaminu
ooraz
zabranie
dla
zgoda
. Szkoły
Informacje
dokumentu
pasażera
Latania
tele
na
to
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