Cennik Aeroklubu Gliwickiego na rok 2022
(ceny brutto)
obowiązuje od 25.03.2022

SEKCJA SZYBOWCOWA
Pozycja cennika

Członek zwyczajny,
Członek zwyczajny,
wspierający
wspierający
i honorowy po
i honorowy
przedpłacie na hole

Cena dla
pozostałych

Informacje dodatkowe

Loty dla pilotów z licencją oraz uczni po kursie podstawowym

Przedpłata na hole

1 000,00 zł

-

-

28,00 zł
40,00 zł
28,00 zł
85,00 zł
75,00 zł
100,00 zł

28,00 zł
40,00 zł
28,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
120,00 zł

32,00 zł
45,00 zł
40,00 zł
180,00 zł
180,00 zł
180,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

180,00 zł

60,00 zł
370,00 zł
80,00 zł

60,00 zł
370,00 zł
80,00 zł

80,00 zł
440,00 zł
100,00 zł

Kurs podstwowy teoretyczny stacjonarny

1 400,00 zł

1 400,00 zł

1 400,00 zł

Kurs podstwowy szybowcowy za wyciągarką praktyka

4 950,00 zł

4 950,00 zł

4 950,00 zł

Kurs podstwowy szybowcowy za samolotem praktyka

8 200,00 zł

8 200,00 zł

8 200,00 zł

Kurs TMG (motoszybowiec) teoria i praktyka

3 800,00 zł

3 800,00 zł

4 300,00 zł

Kurs instruktorski teoria

1 800,00 zł

1 800,00 zł

2 000,00 zł

Kurs instruktorski praktyka

3 500,00 zł

3 500,00 zł

4 000,00 zł

30,00 zł
100,00 zł
50,00 zł

30,00 zł
100,00 zł
50,00 zł

100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł

Start - hol do 600m
Start - hol powyżej 600m
Start wyciągarą
Opłata za szybowiec jednomiejscowy /1h z wyłaczeniem PW5
Opłata za szybowiec PW5 /1h
Opłata za szybowiec dwumiejscowy /1h
Opłata za szybowiec dwumiejscowy gdy pasażer nie jest
członkiem AGL /1h
Opłata za instruktora szybowcowego/ 1h
Opłata za motoszybowiec /1h
Opłata za instruktora motoszybowcowego/ 1h

Przedpłata płatna do 31 marca, możliwa dla członków zwyczajnych,
wspierających i honorowych. Kwota przeznaczana jest na rozliczenie holi.
Jego wykupienie do 31 marca uprawnia do korzystania z taryfy
"Członkowie po przedpłacie". Opłata jest bezzwrotna, a taryfa obowiązuje
do końca bieżącego roku kalendarzowego.
Za każde 100m holu.
Za każde 100m holu powyżej 600m.

Szkolenia szybowcowe
Cena obejmuje 60h wykładów organizowanych w trybie stacjonarnym,
weekendowym. Terminy kursu teoretycznego ustalane są na początku
roku kalendarzowego oraz podawane w zakładce "Aktualności" na
stronie internetowej Aeroklubu.
Cena obejmuje 55 startów za wyciągarką obejmujących zadania SPL/I-1
do SPL/I-8.
Cena obejmuje 35 startów za samolotem obejmujących zadania SPL/II-1
do SPL/II-8.
Cena obejmuje 10h wykładów, 4h lotów z instruktorem, 2h lotów
samodzielnych. Kurs skierowany do osób posiadających ważną licencję
SPL.
Cena obejmuje 30h wykładów.
Cena obejmuje 20 startów, w tym 15 za wyciągarką oraz 5 za
samolotem, łącznie w czasie 6h.

Pozostałe
Opłata za KWT
Opłata za brak zahangarowania i umycia szybowca
Wypożyczenie wózka szybowcowego (cena za dobę)

1. Warunkiem wykonywania lotów po stawkach członkowskich, jest dodatnie saldo w rozliczeniach za loty i opłacone składki członkowskie na dzień wykonywania lotów;
2. Po szkoleniu podstawowych, przed rozpoczęciem zadań wymaganych do licencji SPL, konieczne jest dokonanie przedpłaty w wysokości jak niżej tj.:
- celność lądowania za wyciągarką - 1 500,00 zł,
- nauka lotów termicznych - 2 500,00 zł,
- nowy rodzaj startu - start za wyciągarką - 1 500,00 zł,
- nowy rodzaj startu - hol za samolotem - 2 500,00 zł.
Przedpłata jest bezzwrotna, do wykorzystania przez 2 lata od zakupu;
3. W przypadku uszkodzenia sprzętu Aeroklubowego, sprawca może zostać obciążony dodatkową należnością, do wysokości franszyzy redukcyjnej, określonej w polisie ubezpieczeniowej statku
powietrznego;
4. W sezonie 2022 dla członków po przedpłacie uruchomiono dodatkowo boniﬁkatę w wysokości uzależnionej od łącznej liczby rocznego nalotu na szybowcach Aeroklubu Gliwickiego tj.:
- 10% dla nalotu powyżej 20h,
- 15% dla nalotu powyżej 30h,
- 20% dla nalotu powyżej 40h,
- 25% dla nalotu powyżej 50h,
- 30% dla nalotu powyżej 80h;
W celu uzyskania bonifikaty, należy do dnia ostatniego października każdego roku, złożyć wniosek o przyznanie bonifikaty (wniosek do pobrania i oddania w sekretariacie AGL). Złożenie wniosku
po wyżej wskazanym terminie, spowoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia. Warunkiem uzyskania bonifikaty jest niezaleganie w opłacaniu składek członkowskich.
Bonifikata zaksięgowana zostanie na koncie pilota w e-chronometrażu, po zaakceptowaniu złożonego wniosku, najpóźniej 30 dni od daty prawidłowo złożonego wniosku. Środki z udzielonej
bonifikaty, pozostaną do wykorzystania do końca następnego roku kalendarzowego;
5. Członkom sekcji szybowcowej przysługuje 50% bonifikaty od opłaty za czasy lotu szybowca dla przelotów wykonanych zgodnie z regulaminem zawodów całorocznych o Memoriał Ryszarda
Bittnera i zaliczonych na stronie http://www.crosscountry.aero, w których uzyskano prędkości przynajmniej:
– 80km/h na szybowcach typu Jantar,
– 60km/h na pozostałych szybowcach.
Środki z udzielonej bonifikaty, pozostaną do wykorzystania do końca następnego roku kalendarzowego.

