Cennik obowiązujący
w Aeroklubie „ORLĄT” w sezonie 2018/2019
obowiązuje od 01.10.2018

I. OPŁATY CZŁONKOWSKIE
Opłaty stawka:

Normalna

Jednorazowa opłata wpisowa przy
wstępowaniu do Aeroklubu „ORLĄT”
Roczna składka członkowska

Ulgowa*
200 zł

Normalna

Ulgowa*

Członek zwyczajny

300 zł

180 zł

Członek wspierający

300 zł

180 zł

Opłata sekcyjna szybowcowa

200 zł

* Opłata Ulgowa dotyczy młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz instruktorów szkolenia praktycznego
Każdy członek Aeroklubu „ORLĄT’” jest zobowiązany do regularnego opłacania składki członkowskiej.
W przypadku nieusprawiedliwionego zalegania z ww. opłatą powyżej 6-ciu miesięcy będzie skutkowało skreśleniem z listy członków aeroklubu.
Przy ponownym ubieganiu się o członkostwo w aeroklubie wymagana będzie opłata wpisowa.

II. OPŁATY POZOSTAŁE
1. Kontrola Wiadomości Teoretycznych
a. Normalna – 30 zł
b. Ulgowa – 15 zł
Egzamin KWT dla osób nie będących członkami Aeroklubu „ORLĄT” wynosi 50 zł

2. Ponowne wystawienie zaświadczenia o ukończonym szkoleniu – 100 zł
3. Opracowanie Indywidualnego Programu Szkolenia (IPS) – 100 zł
4. Wystawnie rekomendacji w przypadku utraty ważności uprawnienia wpisywanego do licencji – 108 zł

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a jest jedynie refundacją kosztów działalności statutowej Stowarzyszenia.
Szkolenia, loty, hole itp. związane z uprawianiem sportu – stawka zwolniona z zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

III.

SZKOLENIE SAMOLOTOWE.

kurs teoretyczny do PPL(A)
kurs teoretyczny NOC VFR

→ 1200 zł kurs teoretyczny do FI(A)
→ 200 zł kurs teoretyczny MEP(L)

→ 1500 zł
→ 200 zł

SZKOLENIE PODSTAWOWE
1. szkolenie PRAKTYCZNE do licencji turystycznej PPL(A):
CESSNA 150

45godz. => 22 500 zł

1 godz. lotu → 500 zł
(8,33 zł/min)

DA20 DIAMOND

45godz. => 25 650 zł

1 godz. lotu → 570 zł
(9,5 zł/min)

2. szkolenie PRAKTYCZNE do licencji PPL(A) STUDENCI WSOSP:

CESSNA 150

45godz. => 21 600 zł

1 godz. lotu → 480 zł
(8 zł/min)

DA20 DIAMOND

45godz. => 24 300 zł

1 godz. lotu → 540 zł
(9 zł/min)

Opłaty za loty należy uiszczać z góry. Po upływie tego terminu naliczane będą odsetki za każdy dzień zwłoki.

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a jest jedynie refundacją kosztów działalności statutowej Stowarzyszenia.
Szkolenia, loty, hole itp. związane z uprawianiem sportu – stawka zwolniona z zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

SZKOLENIE ZAAWANSOWANE
STD
PIC

CLUB
Lot z instruktorem

CESSNA –150

1 godz. lotu → 500 zł
( 8,33 zł/min)

1 godz. lotu → 372 zł
( 6,2 zł/min)

1 godz. lotu → 432 zł
( 7,2 zł/min)

DA20 DIAMOND

1 godz. lotu → 570 zł
( 9,5 zł/min)

1 godz. lotu
→ 540 zł
( 9 zł/min)

CESSNA-172

1 godz. lotu → 660 zł
( 11 zł/min)

1 godz. lotu
→ 510 zł
( 8,5 zł/min)
1 godz. lotu
→ 540 zł
( 9 zł/min)

CESSNA -172RG

1 godz. lotu → 780 zł
( 13 zł/min)

JAK-12 A,M

1 godz. lotu → 1500 zł
( 25 zł/min)

1 godz. lotu → 630 zł
( 10,5 zł/min)

1 godz. lotu → 600 zł
( 10 zł/min)
1 godz. lotu → 690 zł
( 11,5 zł/min)

1 godz. lotu → 1 200 zł
( 20 zł/min)

Opłaty za loty należy uiszczać z góry. Po upływie tego terminu naliczane będą odsetki za każdy dzień zwłoki.
Opłaty za lądowanie oraz różnica w cenie zakupionego paliwa na obcych lotniskach są opłatami dodatkowymi za loty,
za wyjątkiem szkolenia podstawowego do PPL(A).
SZKOLENIE STD

- Stawka podstawowa za loty szkolne i treningowe

SZKOLENIE CLUB

- Stawka dla członków aeroklubu (członkiem aeroklubu można zostać po ukończeniu szkolenia podstawowego)

LOTY ZAPOZNAWCZE
czas lotu

15 minut

25 minut

godzina

DA20 DIAMOND

150 zł

250 zł

600 zł

CESSNA-172RG

250 zł

350 zł

800 zł

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a jest jedynie refundacją kosztów działalności statutowej Stowarzyszenia.
Szkolenia, loty, hole itp. związane z uprawianiem sportu – stawka zwolniona z zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

IV. SZKOLENIE SZYBOWCOWE
SZKOLENIE PODSTAWOWE
do III klasy pilota szybowcowego

Normalna
600 zł

Szkolenie teoretyczne
Szkolenie praktyczne
(max do 45 lotów)

5 000 zł

Szkolenie praktyczne
(powyżej 45 lotów)
SZKOLENIE
ZAAWANSOWANE
1 minuta holu

4 500 zł

50 zł za każdy lot powyżej

SZKOLENIE „A”
Normalna
ulgowy
11 zł

Ulgowa

10 zł

SZKOLENIE „B”
Normalna
ulgowy
13,5 zł

12,5 zł

SZKOLENIE „C”
----16 zł

1 godzina lotu
szybowcem

25 zł

50 zł

100 zł

1 minuta opłaty za lot
z instruktorem

1 zł

1 zł

1 zł

SZKOLENIE A

zaawansowane szkolenie szybowcowe dla członków Aeroklubu „ORLĄT”:
(dotyczy tylko członków aeroklubu, którzy odbyli w Aeroklubie „ORLĄT” szkolenie podstawowe)
SZKOLENIE B

zaawansowane szkolenie szybowcowe dla wyszkolonych podstawowo w Aeroklubie „ORLĄT”
(dotyczy osób nie będących członkami Aeroklubie „ORLĄT” (nie płacących składkę członkowską))
SZKOLENIE C

zaawansowane szkolenie szybowcowe dla osób nie należących do Aeroklubu „ORLĄT”

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a jest jedynie refundacją kosztów działalności statutowej Stowarzyszenia.
Szkolenia, loty, hole itp. związane z uprawianiem sportu – stawka zwolniona z zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

