2010 r.
WYSOKOŚCI SKŁADEK STATUTOWYCH AB
SEKCJA SPADOCHRONOWA
Z samolotu An-2

− skok z wysokości do 1500 metrów
−

35 zł.
55 zł.
wg stawek sekcji
szybowcowej
550 zł.

skok z wysokości do 3000 metrów
Z szybowca SZD 9 Bocian
Skok w tandemie
Opłaty inne

−
−

−
−

25 zł
wypożyczenie spadochronu
15 zł
ułożenie spadochronu (opłata rozliczana przez układacza w skokach wg cen AB)
10
zł
/ skok
opieka instruktorska dla uczniów skoczków do uzysk. świadectwa kwalifikacji
70 zł / skok
opłata za skoczka nagrywającego skok w tandemie
Skoczkowie spoza AB i nie będący członkami wspierającymi AB dopłacają do każdego skoku 15 zł.

SEKCJA SAMOLOTOWA – dotyczy pilotów licencjonowanych
− lot szkolno-treningowy CESSNA 152 – 1 godzina (dla pilota) do 45h nalotu samolotowego w

420 zł.

−

360 zł.

AB
lot szkolno-treningowy CESSNA 152 – 1 godzina (dla pilota) powyżej 45h nalotu
samolotowego w AB
lot szkolno-treningowy PZL-101 GAWRON i PZL -104 WILGA – 1 godzina*

−
− lot szkolno-treningowy AN-2 – 1 godzina *

540 zł.
1200 zł.

* decyzję o szkoleniu na samolotach GAWRON, WILGA oraz AN-2 podejmuje Zarząd AB

SEKCJA SZYBOWCOWA
Hole

Hol za wyciągarką
Hol za samolotem
Godzina lotu szybowcem jednomiejscowym
Godzina lotu szybowcem dwumiejscowym

Członkowie AB zwyczajni i wspierający
15 zł / za jeden ciąg
13 zł / 100 m.
12 zł / 1 godzina
18 zł / 1 godzina

Piloci spoza AB
25 zł / za jeden ciąg
25 zł /1 min. holu
60 zł / 1 godzina
90 zł / 1 godzina

Opłaty resursowe naliczane będą za każdą minutę.
Transport kołowy po lądowaniu w terenie przygodnym przy możliwości skorzystania z klubowego samochodunieodpłatny.
Uczniom- pilotom wykonującym lot z instruktorem lub samodzielny doliczana jest „dodatkowa składka” w wysokości
50 groszy/min lotu pobierana od III sezonu szkolenia

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
WYSOKOŚĆ SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
−

członkowie zwyczajni
członkowie zwyczajni będący uczniami lub studentami którzy nie ukończyli 25 roku życia

−
− członkowie zwyczajni- członkowie Klubu Seniorów Lotnictwa
−
−

−
−

13,00 zł / m-c
33,00 zł / m-c

członkowie zwyczajni- modelarze
W przypadku opłaty jednorazowej do dnia 1marca wysokość składki rocznej wynosi:
440,00 zł / rocznie
członkowie zwyczajni
250,00 zł / rocznie
członkowie zwyczajni będący uczniami lub studentami którzy nie ukończyli 25 roku życia

−
− członkowie zwyczajni- członkowie Klubu Seniorów Lotnictwa
−

45,00 zł / m-c
27,00 zł / m-c

członkowie zwyczajni- modelarze
Wysokości składek wspierających:
członkowie klubu balonowego oraz członkowie sekcji modelarskiej
członkowie sekcji samolotowej, spadochronowej oraz szybowcowej:
(składkę można opłacić za każde półrocze styczeń- czerwiec oraz lipiec- grudzień
oddzielnie w wysokości 300 zł za każde 6 miesięcy)

100,00 zł / rocznie
340,00 zł / rocznie
220 zł / rocznie
600 zł./ rocznie

SZKOLENIA
WARTOŚĆ REFUNDACJI KURSÓW PODSTAWOWYCH
Szkolenie spadochronowe
−

kurs teoretyczny + szkolenie praktyczne w zakresie trzech skoków
kolejne skoki od 4 do 10 (w tym spadochron i opieka instruktora) za każdy

−
−

kurs teoretyczny 60 godzin
szkolenie praktyczne za samolotem do III klasy
szkolenie praktyczne za wyciągarką do III klasy dla młodzieży uczącej się i rozpoczynającej
szkolenie nie później niż w roku w którym ukończy 25 lat życia*
szkolenie praktyczne za wyciągarką do III klasy dla pozostałych
* młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna, akademicka z ważną legitymacją
W przypadku konieczności wykonania lotów ponad obowiązujący program szkolenia
koszty dodatkowych startów pokrywa szkolący się uczeń-pilot wg cennika sekcji szybowcowej

−

815 zł.
120 zł.

Szkolenie szybowcowe

−
−

500 zł.
5.000 zł.
2.500 zł.
3.500 zł.

Szkolenie samolotowe
−
−

kurs teoretyczny 130 godzin w tym podręcznik
szkolenie samolotowe Cessna 52 – 1 godzina z instruktorem (dla ucznia)

1.000 zł.
540 zł.

CENNIK COROCZNYCH EGZAMINÓW KWT
− piloci (uczniowie piloci) szybowcowi, skoczkowie spadochronowi - członkowie AB
− piloci samolotowi - członkowie AB
−

dla osób spoza Aeroklubu Białostockiego
W/w ceny obowiązują do 15 kwietnia. Zdający po 15 kwietnia dopłacają 100 %.

10 zł.
20 zł.
30 zł.

USŁUGI
CENY LOTÓW USŁUGOWYCH –przy małych zamówieniach indywidualnych
CENY NETTO (NALEŻY DOLICZYC 22% PODATKU VAT)
An-2
−
−

1 godzina
1 osoba 10 min. (10 osób na pokładzie)

−

−

1 godzina
1 osoba 10 min. (3 osób na pokładzie)

−
−

1 godzina
1 osoba10 min. (1 osób na pokładzie)

−
−
−

do 30 min.
za każde następnie rozpoczęte 30 min.
lot po kręgu po starcie za wyciągarką

2.400 zł.
60 zł.
PZL 104 ”Wilga 35”
1200 zł.
60 zł.
CESSNA 152
600 zł.
120 zł.
Lot widokowy szybowcem
240 zł.
100 zł.
100 zł.

CENNIK USŁUG LOTNISKOWYCH
Start i lądowanie
−

50 zł.

samoloty i śmigłowce
Postój na płycie lotniskowej (niestrzeżonej)

−
−
−

Bezpłatnie
do 24 godzin
30 zł.
każda następna doba
100 zł.
w hangarze (przy możliwości umieszczenia) jedna doba
Stałe przechowywanie sprzętu w hangarze w miarę posiadanego miejsca
800 zł./ m-c
− samoloty (w tym ultralekkie) + korzystanie z płyty lotniska
200 zł./ m-c
− szybowce
Usługi inne
300 zł./ m-c
− korzystanie ze stacji paliw
UWAGA: w stosunku do czynności mających charakter długoterminowy lub powtarzających się mogą obowiązywać
umowy podpisane indywidualnie.

