ZAŁĄCZNIK 1.

REGULAMIN UCZESTNIKA SKOKÓW
(WERSJA SKRÓCONA, 2014)

Definicje:
1. ORGANIZATOR Skoków Skydive PL sp z o.o
Zwany dalej: Organizator bądź Organizator Skoków
2. SKOCZEK – uczestnik skoków, który posiada dokument potwierdzający wyszkolenie do
poziomu samodzielności taki jak: Świadectwo Kwalifikacji, dokument (licencję) z innego kraju
potwierdzającą w danym kraju samodzielność lub uznanie zagranicznej licencji wystawionej
przez ULC;
3. UCZEŃ – SKOCZEK - uczestnik skoków, który nie posiada dokumentu potwierdzającego
jego wyszkolenie do poziomu samodzielności takich jak: Świadectwo Kwalifikacji, dokument
(licencję) z innego kraju potwierdzającą w danym kraju samodzielność lub uznanie
zagranicznej licencji wystawionej przez ULC;
4. Uczestnik Skoków- osoba wykonująca skoki ze spadochronem, Skoczek lub UczeńSkoczek

1. ZASADY OGÓLNE WYKONYWANIA SKOKÓW
1. Uczestnik Skoków zamierzający wykonywać skoki musi być zarejestrowany w
systemie Organizatora oraz musi posiadać komplet dokumentów
dopuszczających do skoków.
2. Uczestnik Skoków musi zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu
stanowiące wyciąg z Regulaminu Organizatora Skoków, dostępnego u
Organizatora.
3. Uczestnik Skoków upoważnia Organizatora Skoków do prowadzenia w każdym
dniu skoków elektronicznej ewidencji typu:
- lista załadowcza
- ewidencja wypożyczeni sprzętu spadochronowego
- ewidencja ułożeń spadochronów głównych
4.

Planowanie się na skok: Skoczek- za pomocą indywidualnej karty magnetycznej,
wydawanej podczas rejestracji lub przy użyciu numeru identyfikacyjnego oraz
PINU nadanego przez użytkownika podczas rejestracji, Uczeń Skoczek- w
Manifeście. Uczeń-skoczek zobowiązany jest przed każdym skokiem złożyć
podpis na liście nadzoru instruktorskiego oraz uzyskać podpis instruktora
potwierdzający jego gotowość do skoku.

5. Skoczek odpowiada za zapewnienie sobie sprzętu spadochronowego do skoku
przed zaplanowaniem się na wylot. Nie ma możliwości wyplanowania się z wylotu
z powodu braku sprzętu.
6. Uczestnikowi Skoków, który nie zdąży z własnej winy na wylot nie przysługuje
prawo domagania się zwrotu kosztów zakupionego biletu.

7. Uczestnik Skoków, może wyplanować się nie później niż na 10 minut przed
ogłoszoną na wyświetlaczu planowaną porą wylotu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wykonywania skoków Skoczkowi na
spadochronie, który wg oceny Organizatora nie odpowiada doświadczeniu
Skoczka i stanowi dla niego zagrożenie.
9.

Naruszanie zasad bezpieczeństwa oraz nieprzestrzeganie Regulaminu może
wiązać się z „zawieszeniem” Uczestnika Skoków czyli brakiem dopuszczenia do
skoków, a w skrajnych przypadkach nawet z usunięciem ze Strefy bez prawa do
zwrotu zakupionych biletów.

10. W każdym przypadku, gdy powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza
Organizatora wobec Uczestnika Skoków jest ona ograniczona do rzeczywistej
straty.
Uczestnik Skoków jest zobowiązany:

1. Przestrzegać obowiązujących w Polsce przepisów lotniczych.
2. Udostępnić swój spadochron do kontroli stanu technicznego wyznaczonej w tym celu
przez Organizatora osobie.
3. Wykonywać skoki tylko na spadochronie zaakceptowanym przez Organizatora i
zgłoszonym w momencie zapisywania się na listę załadowczą do wybranego wylotu.
4. W momencie wsiadania do samolotu posiadać: nóż, wysokościomierz, kask oraz
sprawny, włączony automat AAD.
5. Podczas wykonywania skoków typu FREEFLY posiadać również wysokościomierz
akustyczny.
6. Wsiadać do samolotu w wyznaczonej kolejności w kompletnie ubranym i gotowym do
skoku spadochronie.
7. Podczas lotu samolotem mieć zapięty pas bezpieczeństwa do wysokości min. 300m.
8. Opuszczać samolot w kolejności określonej przez instruktora lub osobę wyznaczoną
przez Organizatora, z zachowaniem odpowiedniej separacji w stosunku do
poprzedzającego skoczka.
9. Otwierać spadochron główny tak, aby zawisnąć na napełnionej czaszy nie niżej niż
700m.
10. Zapoznać się z topografią lotniska i umiejscowieniem budynków, oraz innych przeszkód
terenowych.
11. Zapoznać się ze strefami lądowania i lądować w wyznaczonej dla niego strefie.
12. Lądować w strefie oraz w kierunku wyznaczonym przez Organizatora skoków.
13. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa przy podchodzeniu do lądowania (kolejności
lądowania, odległość od innych skoczków, utrzymywać nakazany kierunek.
14. Przestrzegać poleceń Organizatora oraz wyznaczonych przez niego osób funkcyjnych.

Oświadczenie Uczestnika Skoków
1. Deklaruję, że jestem świadomy ryzyka i niebezpieczeństw wynikających z uprawiania
sportu spadochronowego, akceptuję to i zobowiązuję się postępować tak, aby to ryzyko
zminimalizować.
2. Zobowiązuję się przestrzegać zasad bezpieczeństwa zarówno w czasie wolnego
spadania, jak i podczas opadania na otwartym spadochronie.
3. Zgadzam się ponosić całkowitą odpowiedzialność za spowodowanie przeze mnie
wszelkich szkód podczas wykonywania skoku spadochronowego.
4. Oświadczam, że nie chorowałem i nie choruję na choroby nerwowe i psychiczne,
choroby serca i układu krążenia, padaczkę i inne oraz, że nie zażywałem i nie zażywam
narkotyków ani środków psychotropowych lub innych o podobnym działaniu., a w
przypadku złego samopoczucia nie będę brał udziału w skokach spadochronowych.
5. Potwierdzam swoim podpisem, że zapoznałem się
z Regulaminem Organizatora
Skoków na Strefie FLITECLUB i jego zapisy akceptuję.
6. Potwierdzam prawdziwość danych osobowych wpisanych w swojej karcie rejestracyjnej.
7. Oświadczam, że będę wykonywał skoki spadochronowe:
•
na sprawnym technicznie spadochronie, który spełnia wszystkie wymogi prawne;
•
posiadając ważne badania lotniczo-lekarskie;
•
posiadając ważne KWT;
•
posiadając odpowiednie ubezpieczenia OC.
8. Zwalniam z odpowiedzialności Organizatora skoków i Kierownika skoków, za wypadki lub
szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania tego Oświadczenia.
9. Oświadczam, że nie będę rościł żadnych pretensji do Organizatora
w przypadku
uszkodzenia lub zagubienia spadochronu, jego części bądź jakichkolwiek elementów
wyposażenia powstałych w trakcie wykonywania skoków lub pozostawionych przeze
mnie na terenie Strefy.

10. Oświadczam, że nie będę rościł żadnych pretensji do Organizatora w przypadku
uszkodzenia lub zagubienia elementów spadochronu ułożonych przez osoby układające
spadochrony główne dla uczestników skoków.
11. Oświadczam, iż w przypadku szkód majątkowych lub uszkodzenia ciała albo utraty
zdrowia lub życia z powodu uprawiania przeze mnie sportu spadochronowego oraz
trakcie szkolenia i pod nadzorem Organizatora ani ja, ani jakiekolwiek osoby trzecie, w
tym moja rodzina, opiekunowie lub spadkobiercy, nie będą zgłaszać jakichkolwiek
roszczeń, ani pociągać do odpowiedzialności Organizatora, ani jego instruktorów i
przedstawicieli, których to roszczeń niniejszym się zrzekam.
12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych,
zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami, oraz i wyrażam/ nie wyrażam zgody na
wysyłanie pocztą elektroniczną ofert handlowych
13. Udzielam Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego
wykorzystywania zdjęć oraz materiałów wideo z moim wizerunkiem bez konieczności
każdorazowego ich zatwierdzania jeżeli został on utrwalony podczas przygotowań do
skoku, przed, w trakcie i po skoku, oraz na terenie zarządzanym przez Organizatora.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za
pośrednictwem dowolnego medium w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatora
działalnością.
14. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności
prawnych, oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.
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