Regulamin wypożyczania szybowców
Definicje i skróty:
Wnioskujący  osobą wnioskująca o wypożyczenie szybowca
Wniosek  wniosek o wypożyczenie szybowca
ZSS  Zarząd Sekcji Szybowcowej
1. Wnioskujący musi spełniać następujące wymagania:
a) być członkiem Aeroklubu Krakowskiego przez okres minimum 12 miesięcy licząc do daty złożenia
Wniosku
b) posiadać ważną licencje oraz uprawnienie do wykonywania samodzielnych lotów na danym typie w dniu
planowanego wydania szybowca (poświadczone w książce lotów kwalifikacje na dany typ  tzw. laszownie)
c) ważne KTP i KWT
d) mieć uregulowane wszystkie należności finansowe w stosunku do Aeroklubu Krakowskiego
e) mieć wypracowane min. 10 godzin społecznych w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie
Wniosku
2. Wnioskujący składa Wniosek do ZSS. Wniosek musi zawierać następujące informacje:
a) imię nazwisko
b) nalot ogólny
c) nalot z ostatniego i bieżącego roku
d) łączna długość przelotów
e) typy szybowców na których ma uprawnienia latać
d) planowany dokładny termin wypożyczenia (minimalny okres wypożyczenia szybowca to 7 dni)
3. Wnioski należy przesyłać drogą elektroniczą na adres: zarzad.sekcji.szybowcowej@gmail.com i musi być
złożony w takim terminie, aby możliwe było spełnienie kryterium opisanego w punkcie 10 ppkt b, z zachowniem
czasu koniecznego do rozpatrzenia Wniosku przez ZSS.
4. Po wpłynięciu wniosku ZSS podejmuje następujące działania:
a) zamieszcza na stronach AK w dziale “Rezerwacje szybowców” w terminie nie późniejszym niż 5 dni
informacje o chęci wypożyczenia szybowca. Informacja taka musi zawierać:
● oznaczenie wypożyczanego szybowca,
● okres na jaki będzie wypożyczony,
● status złożonego Wniosku (w trakcie rozpatrywania, rozpatrzony),
● decyzja dotycząca Wniosku, (o ile została ona podjęta)
b) przekazuje kopię wniosku do informacji: Dyrektorowi Aeroklubu Krakowskiego i Szefowi Wyszkolenia
Aeroklubu Krakowskiego
5. Dyrektor Aeroklubu Krakowskiego ma prawo negatywnie zaopiniować wniosek. Informację taką wraz z
uzasadnieniem przekazuje do ZSS w terminie do 14 dni licząc od daty wpłynięcia wniosku.

6. Szef Wyszkolenia Aeroklubu Krakowskie ma prawo negatywnie zaopiniować wniosek. Informację taką wraz z
uzasadnieniem przekazuje do ZSS w terminie do 14 dni licząc od daty wpłynięcia wniosku.
7. W przypadku kiedy ten sam szybowiec w tym samym czasie będą chciały wypożyczyć więcej niż jedna osoby
pierwszeństwo przysługuje osobom, które najdłużej NIE korzystały z takiej formy udostępniania szybowca.
8. W przypadku kiedy ten sam szybowiec w tym samym czasie będą chciały wypożyczyć więcej niż jedna osoby i
wszyscy Wnioskujący mają równe prawo w dostępie do szybowca ZSS proponuje Wnioskującym, aby ustalili
między sobą sposób współużytkowania szybowca. W przypadku, kiedy brak takiego porozumienia wśród
Wnioskujących o przydziale szybowca decyduje kolejność otrzymania Wniosków.
9. ZSS rozpatruje wniosek w terminie do 30 dni licząc od daty wpłynięcia wniosku, nie wcześniej jednak niż przed
upływem 14 dni od momentu pojawianie się informacji o chęci pożyczenia szybowca na stronach AK.
10. W przypadku pozytywnej decyzji ZSS, szybowiec zostanie wydany wnioskującemu po spełnieniu
następujących warunków:
a) uiszczeniu, w terminie 10 dni od daty wydania decyzji, bezzwrotnej zaliczki, za wypożyczenie
szybowca, w wysokości 30% całkowitego kosztu wypożyczenia. Brak wpłaty tej zaliczki oznacza cofnięcie zgody
na wypożyczenie szybowca.
b) Wnioskujący wnosi pozostałą część opłaty za wypożyczenie szybowca do 30 dni przed planowaną datą
wydania szybowca lub do daty otrzymania decyzji. Opóźnienie we wpłacie powoduje automatycznie cofnięcie
zgody na wypożyczenie szybowca.
b) Wnioskujący posiada ważne ubezpieczenie OC związane ze szkodami lotniczymi.
c) Sporządzona zostanie dokumentacja fotograficzna wydawanego szybowca.
11. Wypożyczający bierze odpowiedzialność finansową za szybowiec do kwoty udziału szkody własnej w
ubezpieczeniu szybowca.
12. Zwrot szybowca następuje w obecności mechanika (lub innej osoby wskazanej przez ZSS).
13. W przypadku stwierdzenia przez mechanika (lub innej osoby wskazanej przez ZSS) uszkodzenia
oddawanego szybowca sporządzana jest dokumentacja fotograficzna, a mechanik (lub inna osoba upoważniona)
informuje niezwłocznie o tym fakcie Dyrektora Aeroklubu i ZSS.
14. Minimalny okres wypożyczenia szybowca wynosi 7 dni.
15. Wysokość opłaty za wypożyczenie szybowca wynosi cennikową równowartość:
● 3h lotu szybowca laminatowego
● 2,5h lotu szybowca drewnianego
za każdy dzień wypożyczenia w którym szybowiec był zdatny do lotu (niezależnie od ilości wylatanych godzin).
Opłata ta obejmuje szybowiec, akumulator i spadochron oraz wypożyczenie wózka szybowcowego, który
zostanie udostępniony “w miarę możliwości”. Ewentualny brak możliwości udostępnienia wózka nie zmniejsza
opłaty.
Kraków, dn. 04.12.2013
Zarząd Sekcji Szybowcowej AK
Ninejszy regulamin określa zasady wypożyczania szybowców Aeroklubu Krakowskiego i wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 roku.

