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Teadmiseks tandemreisijale, kes soovib lennata piloodi poolt juhitud tiibvarju ehk paraplaaniga
- paraplaaniga tandemlennu sooritamisel tuleb ette, et nii õhkutõusmise kui maandumise ajal võib juhtuda komistusi vm liigutusi, mis
võivad põhjustada riiete määrdumist või ka kehalisi vigastusi. Me teeme kõik endast oleneva, et sellised riskid oleks minimaalsed,
seepärast palume teid järgida kõiki piloodi antud korraldusi ohutuks ja mugavaks lennuks;
- tandemlendu alustatakse alati kuiva, sademeteta ilma ja ohutu tuulega (1-5 m/s), kuid muutuvad ilmastikutingimused (turbulentsid,
tuule suuna muutumised jms) või ka inimlikud eksitused on lennuspordis ettenägematud asjaolud;
- meil lennata sooviv laps peaks olema vähemalt 6 aastat vana; kõigil alla 18-a tuleb esitada lapsevanema või seadusliku esindaja
kirjalik nõusolek; nooremate laste puhul on võimalikud erikokkulepped;
- reisija maksimaalne kaal on kuni 110 kg (koos riietega); raskemate reisijate puhul on võimalikud erikokkulepped;
- reisijal ei tohi olla kõrgusekartust ega olulisi tervisehäireid (nt epilepsia, südamehaigused). Enda tervisliku seisundi eest vastutab
reisija ise, olles kohustatud informeerima pilooti enne lendu kõigist võimalikest kahtlustest oma tervisliku seisundi osas. Reisija
tervislik seisund peab võimaldama nii tõusul kui maandumisel teatava hulga kiirete jooksusammude tegemist;
- jalatsid peavad olema sportlikud, mis võimaldavad joosta maastikul. Riietus tuleb valida ilmale sobilik (üleval on vaid natukene
külmem kui maapinnal), pikad püksid ja pikkade käistega üleriie on aga kohustuslikud. Jahedamate ilmade puhul on soovitav
kanda kindaid, päikeseprillid on samuti soovitatavad (juba näkke puhuva tuule tõttu);
- kui reisijale on antud kiiver, siis peab ta kandma seda kogu lennu ajal ja ta ei tohi end vabastada istmest ilma piloodi loata;
- reisijal on lubatud kaasa võtta väikesemõõduline fotoaparaat või videokaamera, mille kasutamine õhus toimub aga üksnes piloodi
loal (tõusul mitte enne kui kõrgust on vähemalt 25m maapinnast ja laskumisel mitte hiljem kui 50m maapinnast);
- lend loetakse sooritatuks ning pääse lennule (pilet) realiseerituks ka alljärgnevatel juhtudel:
kui reisija eirab piloodi korraldusi enne lendu või lennu ajal ja piloodil on õigus lendamisest loobuda või lend katkestada;
kui reisija käitub maapinnalt startimisel viisil, mis võib olla ohtlik temale või piloodile ning start katkestatakse;
kui reisija ilmub lennule ilmses joobeseisundis ning teda lennule ei lubata;
kui reisija ei ilmu kohale kokkulepitud lennule või lahkub vahetult enne seda ilma objektiivsete põhjusteta;
kui reisija ei ole nõus allkirjastama käesolevat dokumenti.
Kindlustusseltside seisukohast on igasugune õhusport, sh paraplaaniga lendamine ohtlik harrastus, mis võib kaasa tuua
materiaalse kahju, kehavigastuse või ebaloomuliku surma.
Tandemreisija kinnitus
Olles otsustanud tulla tandemlennule, võtan selle otsuse tegemisega endale täieliku vastutuse mistahes kahjude eest, mis mulle või
kolmandatele isikutele võivad selle tagajärjel osaks saada. Minul ega minu huve esindavatel isikutel ei ole tandempiloodi ega lendu
korraldava Lennuklubi Keelutsoon vastu mingeid pretensioone või nõudeid ka siis, kui minu tandemlennuga seoses tekib minule või
kolmandatele osapooltele vigastus, kahjustus või isegi surmajuhtum. Kui aga otseselt minu tegevuse tagajärjel tekib mingisugune
kahju kasutatavale lennuvarustusele või kolmandatele osapooltele, olen valmis selle hüvitama. Annan oma nõusoleku minu
tandemlennust ja seonduvast üritusest tehtud fotode ning videote kasutamiseks mittekommertslikel eesmärkidel klubi Keelutsoon
poolt. Kõik seoses minu tandemlennuga Keelutsoonile makstud summad loetakse annetuseks ning tagastamisele ei kuulu. Kinnitan
enda lennukõlblikkust ja lennusoovi. Olen tutvunud ülaltoodud informatsiooniga ja saan sellest aru.
______________________________________ (kuupäev) ______________________________________ (allkiri)
Eesnimi
Perekonnanimi
Sünniaeg

Alla 10-a lapse puhul pole lapse allkiri vajalik.

Alaealisel täiendavalt lapsevanema
või seadusliku esindaja nimi ja allkiri:

