
Loty widokowe szybowcem 

 

Informacje ogólne: 

• Lokalizacja: Aeroklub Krakowski, lotnisko Pobiednik Wielki 
• Rodzaj lotu: start za wyciągarką lub hol za samolotem 
• Czas lotu: ok 5 min-10 min (start za wyciągarką) lub ok 10 min-15 min (hol za 

samolotem) 
• Waga uczestnika: 50-100 kg 
• Wzrost: do 190 cm  
• Wiek uczestnika: ukończony 14 r.ż., w przypadku osób poniżej 18 r.ż. wymagana 

zgoda obojga rodziców 
• Ważność vouchera: 12 miesięcy 
• Terminy realizacji vouchera: od kwietnia do października w weekendy 
• Przeciwskazania: choroby serca, padaczka i inne poważne dolegliwości. Jeśli masz 

wątpliwości, co do swojego stanu zdrowia, skonsultuj się ze swoim lekarzem. 
• Osoba towarzysząca: na miejsce startu szybowca jest możliwość zabrania 1 osoby 

towarzyszącej 
• Filmowanie: we własnym zakresie. Podczas lotu można używać aparatu. 

 

Rezerwacje:  

1. W celu zapisania się na listę osób oczekujących na lot, proszę o podanie: 

-imię i nazwisko pasażera; 

-firmy, która wystawiła voucher; 

-datę ważności vouchera; 

-numer vouchera; 

-telefon kontaktowy 

2. Rezerwacji można dokonać;  

• Telefonicznie na  +48 733 778 804 oraz +48 603 639 842 

 

• Mailowo info@aeroklubkrakowski.pl 

 

3. Istnieje możliwość 3 krotnej zmiany terminu odbycia lotu, ale nie później niż na 3 dni 

przed ustalonym pierwotnie terminem 

tel:+48%20733%20778%20804
tel:+48%20603%20639%20842
mailto:info@aeroklubkrakowski.pl


W dniu lotu:  

• Proponujemy wpisać w nawigację – Aeroklub Krakowski, Pobiednik Wielki 133, aby 

łatwo trafić.  

• W dniu realizacji zapraszamy na ustaloną telefonicznie godzinę do Biura Aeroklubu.  

• Bardzo proszę o zabranie ze sobą papierowej wersji vouchera – trzeba będzie na nim 

się podpisać z datą realizacji oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości 

(potrzebny do weryfikacji tożsamości uczestnika lotu). 

• Po dopełnieniu formalności w Biurze AK – zapoznanie z instrukcją bezpieczeństwa, 

wykazem przedmiotów zabronionych, podpisanie oświadczeń, otrzymają Państwo od 

pracownika Biura numer (każdy uczestnik ma przydzielony kolejny nr).   

• Po uczestnika z numerem przyjedzie oznakowany samochód i obsługa lotów 

widokowych zawiezie uczestnika na miejsce startu szybowca, skąd odbędzie się lot.  

 

Ważne:  

• Ustalona godzina jest orientacyjna, godzina samego startu uzależniona jest od ilości 

osób chętnych na loty widokowe 

• Loty odbywają się tylko pod warunkiem sprzyjających warunków pogodowych 

• Prosimy o ubranie luźnego stroju sportowego, zwłaszcza butów, mogą być okulary 

przeciwsłoneczne 

• UWAGI: W wyjątkowych sytuacjach, dopuszczamy możliwość przedłużenia terminu 
ważności vouchera.  

• Opady, niska podstawa chmur, silny wiatr oraz inne  mogą uniemożliwić odbycie lotu. 
W takiej sytuacji zarezerwujemy inny dogodny termin 

• Przedłużenie ważności vouchera jest możliwe w wyjątkowych przypadkach – cena to 
50 % aktualnej ceny vouchera 
 

 

 

 

 

 


