Praktische inlichtingen zweefvliegstage 2017.
Duur:

Van 31/07/2017 tot en met 04/08/2017.
Na de stage mag men de rest van het jaar vrijblijvend deelnemen aan de
vliegactiviteiten tegen de gebruikelijk clubtarieven.

Prijzen:

€ 455. In dit bedrag zijn inbegrepen: Lidgeld, ligabijdrage, een aantal tickets
voor lier- en sleepstart (zie website), waarborg (€75) en provisie vliegminuten
(€75).
Zijn eventueel nog bij te betalen: startgeld lier (€7) of sleep (€25 of €30). Af te
rekenen elke dag na de vliegactiviteiten. De vliegminuten worden op het einde
van het jaar afgerekend.

Vliegactiviteiten:

Zweefvluchten: startwijze overwegend met de lier. Sleepstarten behoren tot de
mogelijkheden. Bij minder goed weer is een theoretische cursus elementaire
zweefvliegbegrippen of een alternatief programma voorzien.
Bij het transport van de zweefvliegtuigen dienen alle deelnemers te helpen. Het
transport dient te gebeuren op een correcte en voorzichtige wijze. Het rijden
met wagens is enkel toegelaten voor personen met voldoende rijervaring.
Respect voor al het materiaal is onontbeerlijk.
Zweefvliegen is een teamsport waarbij aanwezigheid en medewerking
gedurende de ganse dag vanzelfsprekend moet zijn. Een vliegdag begint meestal
om 9u30 en duurt tot 19u.
Aanwijzingen en richtlijnen van de organisatie dienen steeds opgevolgd te
worden.

Verzekeringen:

Via de Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs worden collectieve
verzekeringspolissen afgesloten voor elk aangesloten deelnemer: een polis
burgerlijke aansprakelijkheid en een persoonlijke verzekering. (meer informatie
is te vinden op de website van de Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs http://lvzc.be/index.php/secretariaat/secretariaat/bijdrage-en-verzekering).

Medische
geschiktheid:

Bij vliegen geldt de regel: niet fit is niet vliegen. Gebruik van alcoholische
dranken tijdens de vliegactiviteiten is ten strengste verboden.
Verdovende middelen, drugs en wapens horen absoluut niet thuis op een
sportevenement. Het bezit of gebruik van dergelijke zal gesanctioneerd worden.

Algemeen:

Een petje (zonder klep en in een lichte kleur) dient verplicht gedragen te
worden bij zonnig weer.
Een zonnebril evenals zonnecrème met hoge beschermingsfactor is een
noodzaak wil je de week onbeschadigd doorkomen. Voorzie ook schoeisel en
kledij voor regendagen.
Er mag niet worden gerookt in het clubhuis, hangar en in de nabijheid van de
zweefvliegtuigen of voertuigen (vb. de lier).
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Alle afval dient op de aangeduide plaatsen te worden gedeponeerd. Zwerfvuil is
absoluut uit den boze. Respect voor het milieu is zeer belangrijk op het ganse
terrein.
Het interne reglement van het Vlaams Zweefvliegcentrum Phoenix is het
basisreglement en dient aldus integraal gerespecteerd te worden. Dit is steeds
ter inzage aanwezig tijdens de stage of is ook te ontvangen via het secretariaat
van de club.
Problemen die zich tijdens de stage zouden voordoen worden in de eerste plaats
door de organisatoren in overleg met het bestuur van het VZP geregeld.
Het bestuur van het VZP en/of de organisatoren van de initiatiestage kunnen
niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen op plaatsen en
ogenblikken die geen uitstaans hebben met de zweefvliegstage.
Door hun inschrijving bevestigen de deelnemers deze praktische inlichtingen
gelezen te hebben en gaan volledig akkoord met de vermelde punten.
Contact:

Vlaams Zweefvliegcentrum Phoenix vzw
Vliegveld Overboelare
Veldekensdreef 8
9500 Geraardsbergen
054/421958
Clubrekening: IBAN: BE66 3930 4059 9643
BIC: BBRUBEBB

Email: Secretariaat – Website: www.vzp.be
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