OPŁATY ZA DZIAŁALNOŚĆ LOTNICZĄ
obowiązuje od dnia 12.03.2019 r.
SZKOLENIA I SKOKI SPADOCHRONOWE
Sekcja Spadochronowa - SKYDIVE WARSZAWA

A. Skoki tandemowe (z pasażerem).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skok z pasażerem w tandemie: .............................................................................. 720,00 zł
Skok z pasażerem w tandemie jedna osoba w piątek ............................................ 670,00 zł
Skok z pasażerem w tandemie grupa 3-5 osób ............................................ 670,00 zł/osobę
Skok z pasażerem w tandemie grupa 6-10 osób .......................................... 620,00 zł/osobę
Wykonanie filmu i zdjęć ze skoku w tandemie ...................................................... 250,00 zł
Filmowanie i zdjęcia skoku w tandemie „z ręki” tandem pilota ............................. 200,00 zł

B. Sportowe szkolenie spadochronowe.
1. Kurs teoretyczny AFF STANDARD ........................................................................... 500,00 zł
Cena obejmuje: podręcznik, 10 godz. wykładów, szkolenie naziemne, egzamin teoretyczny
(3 próby), książka skoków.
2. Kurs teoretyczny z tunelem aerodynamicznym AFF PLUS .................................. 1.500,00 zł
Cena obejmuje: podręcznik, 10 godz. wykładów, szkolenie naziemne, szkolenie w tunelu
aerodynamicznym (20 minut) egzamin teoretyczny (3 próby), książka skoków.
3. Skoki w ramach kursu AFF:
a) Skok z dwoma instruktorami ....................................................................... 750,00 zł
b) Skok z jednym instruktorem ........................................................................ 550,00 zł
Cena skoku z instruktorem (lub dwoma) obejmuje każdorazowo opiekę instruktora(-ów),
kombinezon, kask, gogle, wysokościomierz, ułożony spadochron, opłata za wylot kursanta
i instruktora, ubezpieczenie OC.
4. Wznowienie AFF...................................................................................................... 300,00 zł
Cena obejmuje: wykłady i egzamin. Cena nie zawiera ubezpieczenia OC i składki
członkowskiej.
5. Nadzór instruktorski ucznia-skoczka po 60-tym skoku ................................... 50,00 zł/skok
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C. Sportowe skoki indywidualne.
Stawki za jeden skok

1.
2.
3.
4.

Skok z wysokości 4.000 m
Skok zespołu FS4 lub VFS4 z licencjami sportowymi bez
kamerzysty (min. 9 osób w samolocie)
Skok zespołu FS4 lub VFS4 z licencjami sportowymi z
kamerzystą (min. 9 osób w samolocie)
Skok z wysokości 1.000 – 1.500 m

poniedziałek czwartek

piątek niedziela
i święta

85,00 zł

100,00 zł

300,00 zł

-

375,00 zł

-

60,00 zł

60,00 zł

D. Pakiety i inne skoki sportowe.
1.

Pakiet imienny (minimum 10 skoków)
a) członkowie AW
b) pozostali

2.

3.
4.

3.
5

Pakiet imienny (50 skoków)
a) członkowie AW
b) pozostali
Skok szkolny z ułożeniem spadochronu
Pakiet Szkolny z nadzorem instruktorskim - dla
członków AW
(W pakiecie: 90,00 zł x ilość skoków do uzyskania
Świadectwa Kwalifikacji – maksymalnie 60 skoków +
50,00 zł ułożenie spadochronu + nadzór instruktorski)
Skok z wysokości 2.000 m w trakcie campów
Skok dla Załogi (tylko przy pełnym załadunku samolotu)

minimum 900,00 zł
(90,00 zł/skok w pakiecie)
minimum 950,00 zł
(95,00 zł/skok w pakiecie)
4.000,00 zł (80,00 zł/skok)
4.500,00 zł (90,00 zł skok)
160,00 zł
minimum 3.500,00 zł
(140,00 zł/skok w pakiecie
minimum 25 skoków)

80,00 zł
80,00 zł

E. Opłaty inne.
1.
2.

Ułożenie spadochronu prywatnego
Wypożyczenie ułożonego spadochronu
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F. Kursy instruktorskie.
1. Kurs Teoretyczny Instruktora Spadochronowego INS ......................................... 2.000,00 zł
2. Kurs Teoretyczny Instruktora Spadochronowego INS (AFF) (*)
a) szkolenie wg Indywidualnego Toku Szkolenia (ITS) ................................... 2.000,00 zł
b) cena za skok do uprawnień AFF ................................................................... 550,00 zł
3. Kurs teoretyczny na uprawnienia TANDEM (*)
a) szkolenie wg Indywidualnego Toku Szkolenia (ITS) .................................. 2.000,00 zł
b) cena za skok do uprawnień TANDEM .......................................................... 700,00 zł
(*) – dla członków AW będących pracownikami strefy minimum dwa sezony istnieje możliwość ustalenia
indywidualnych stawek za szkolenie do uprawnień AFF i TANDEM za zgodą zarządu sekcji spadochronowej i
instruktorów prowadzących szkolenie.

G. Zakwaterowanie.
Stawki

1.
2.
3.

Nocleg za osobę - bez pościeli
Nocleg (z pościelą) za osobę
Przyczepa kampingowa *
a) cena standardowa
b) w okresie od listopada do marca **
c) instruktorzy AW zatrudnieni na strefie, układacze i
osoby funkcyjne na strefie;***

Członek AW
(wpłata na cele
statutowe)

Gość/Pozostali
(z VAT 23%)

20,00 zł/dobę
35,00 zł/dobę

35,00 zł/dobę
45,00 zł/dobę

60,00 zł/m-c
25 zł/m-c

125,00 zł/m-c
35 zł/m-c

bez opłat

bez opłat

* zużycie energii liczone oddzielnie na podstawie zamontowanych podliczników
** bez dostępu do energii elektrycznej
*** dotyczy instruktorów i kamerzystów będących członkami AW oraz tandem pilotów, układaczy i osób
funkcyjnych pracujących w danym roku na strefie.
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H. Wymogi członkowskie.
1. Opłaty wg stawek dla członków AW są ofertą dedykowaną wyłącznie dla członków
honorowych oraz zwyczajnych Aeroklubu nie zalegających z uiszczaniem składek
członkowskich.
2. Członkowie stowarzyszeni i wspierający oraz skoczkowie nie będący członkami Aeroklubu
Warszawskiego wnoszą opłaty za skoki wg stawek pozostali.
3. Uczniowie AFF w pierwszym sezonie w którym ukończyli kurs AFF, będący członkami
stowarzyszonymi AW, mogą korzystać z pakietu skoków według tabeli D.4
I. Stawki podatku od towarów i usług (VAT).
1. Ceny za skoki tandemowe (pkt. A) są cenami brutto i zawierają 8% VAT.
2. Ceny sportowych skoków szkolnych, treningowych i wyczynowych podane w niniejszym
cenniku są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43, ust. 1), pkt. 32
ust. o podatku od towarów i usług.
3. Wszystkie skoki szkolne i treningowe, nie będące usługami w rozumieniu art. 43, ust. 1), pkt.
32 ust. o podatku od towarów i usług są rozliczane wg cen podanych w niniejszym cenniku
powiększonych o 10%. Tak obliczona cena jest ceną brutto i zawiera 8% podatku VAT.
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