PARAŠUTISTICKÁ ŠKOLA PARAKLUB HRANICE
INFORMACE O KURZU PARAŠUTISMU
Podmínky pro přijetí do kurzu:
- minimální věk 15 let
- do 18-ti let písemný ověřený souhlas rodičů
- lékařská prohlídka sportovním lékařem (viz druhá strana listu) – je možné ji absolvovat na letišti
- hmotnost do 100 kg
- cena kurzu je 2.900,- Kč

Termín kurzu:

29.9. – 1.10.2017

Teoretická příprava proběhne na letišti Aeroklubu Hranice (kurz proběhne za každého počasí).
Zahájení kurzu: v pátek v 8:00. V průběhu kurzu provede sportovní lékař prohlídky účastníků kurzu.
Pokud budete chtít prohlídku absolvovat v průběhu kurzu, cena za prohlídku je 500 Kč (není zahrnuta
v kurzovném).
Praktické seskoky proběhnou v sobotu na letišti Aeroklubu Hranice. V případě nepříznivého počasí lze
seskoky provést v neděli.
Seskoky budou prováděny na padácích typu křídlo MARS-291 s automatickým otvíráním, z letounu
L60 nebo AN-2 z výšky 1000 metrů (za příplatek 200 Kč z výšky 1200 metrů).
Každý padákový komplet je vybaven radiostanicí, sloužící k případné navigaci studenta instruktorem.
V ceně kurzu je zahrnut 1. seskok, každý další stojí 1500 Kč (1000 metrů) nebo 1.700 Kč (1200 metrů).
S sebou:
- vyplněnou žádost o zařazení do výcviku, občanský průkaz
- potvrzení o lékařské prohlídce od sportovního lékaře (pokud si ji zajistíte sami)
- do 18-ti let ověřený souhlas rodičů - viz žádost
- sportovní oděv (vhodné jsou např. i maskáče)
- pevnou obuv nad kotníky - kanady nebo pohorky – lze zapůjčit zdarma na letišti
- stravovat se lze z vlastních zásob nebo v restauraci ve městě
Ubytování: pokud budete chtít zůstat na letišti přes noc, pod vlastním stanem na letišti zdarma.
V prostoru letiště je připojení k internetu prostřednictvím
zdarma.
Pokud se budou chtít zúčastnit kurzu i Vaši přátelé, stačí formuláře ofotit.
Na Vaši účast se těší instruktoři parašutistické školy.
Případné další informace:
Radek Švihel - instruktor výcviku
Mobil: 604 642 361
E-mail: paraklub@applet.cz
Internet: https://paraskola.flox.cz

Sportovní lékaři pro parašutistický sport:
MUDr. David Melechovský – 603 423 470 – Ostrava, Kostelní 23 www.leteckylekar.cz
MUDr. Vilém Kelnar - 581 695 186 - 730 01 Hranice na Moravě - Posádková ošetřovna
MUDr. Pavel Vágner - 553 766 623 - 746 79 Opava, SN Opava,urol.odd., Olomoucká 86
MUDr. Jaroslav Chytil - 604 407 861 - 796 01 Prostějov, Mozartova 5
MUDr. Milan Veselý - 585 407 039 - 770 00 Olomouc, Vojenská nemocnice, Sušilovo nám. 5
MUDr. Martin Krygel - 596 662 301 - 702 00 Ostrava, Zelená 34A
MUDr. Jana Hlaváčová - 541 552 278 - 602 00 Brno, Tělových. lékařství, Nerudova 7
MUDr. Ladislav Pilař - 556 836 931 - 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Rožnovská 240
MUDr. Jan Valenta - 606 815 978 - 738 01 Frýdek-Místek, Antala Staška 2370
Kompletní seznam lékařů je možné najít na stránce http://www.caa.cz/file/5725_4_1/

Kód: RS

Přihláška do základního parašutistického výcviku
Jméno a příjmení

……….......................………………………………………………..

Datum narození

…………………………..

Adresa bydliště .................................................................................................................. PSČ ..................
Telefon ........................................................... e-mail .......................................................................................
Přihlašuji se závazně do základního parašutistického výcviku na padáku typu křídlo v termínu od
…..................... do ............................ a dávám souhlas Paraklubu Hranice, IČ 64629830, aby osobní
údaje, uvedené v tomto listě, zpracoval v rámci své činnosti a archivoval po dobu předepsanou
směrnicemi pro parašutistický výcvik.
V .......................................... dne ........................ podpis zájemce .........................................................

Souhlas rodičů (u zájemců mladších 18-ti let)
Souhlasím, aby můj syn /dcera ……….............……………………… rodné číslo …………….............
absolvoval(a) základní parašutistický výcvik, který bude ukončen seskokem z letadla.

V .......................... dne .................... ověřený podpis zákonného zástupce ...............................................
Pravost podpisu ověřuje:

