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SEKCJE SAMOLOTOWA I SZYBOWCOWA
Opłaty podstawowe
360 zł
Wpisowe dla osób pracujących
(w opłacie zawiera się roczna składka członka
powyżej 25 r.ż na status
stowarzyszonego)
członka stowarzyszonego
Składki członkowskie –
członkowie zwyczajni, i
wspierający płatne do 31 marca
Składki członkowskie –
członkowie zwyczajni i
wspierający
Wpisowe dla uczniów i
studentów do 25 r.ż na status
członka stowarzyszonego
Składki członkowskie –
członkowie zwyczajni, i
wspierający płatne do 31 marca
dla uczniów i studentów do 25
r.ż
Składki członkowskie –
członkowie zwyczajni i
wspierający do 25 r.ż
Roczna opłata członkowska dla
członków stowarzyszonych
KWT (**)
Składki członkowskie –
członkowie honorowi i
organów zarządczych AZZ
Opłata administracyjna (np. za
napisanie IPS)
Opłata za zmianę członka ze
stowarzyszonego na
zwyczajnego

360 zł
(Przy płatności jednorazowej)
40 zł/miesiąc
(płacąc częściowo lub po dniu 31 marca)
180 zł
(w opłacie zawiera się roczna składka członka
stowarzyszonego)

180 zł
(Przy płatności jednorazowej)

20 zł/miesiąc
(płacąc częściowo lub po dniu 31 marca)
20 zł
15 zł

BRAK
100 zł
suma składek pozostałych do końca roku od daty
zmiany członkostwa

SEKCJA SZYBOWCOWA OPŁATY
Członek
Członek
zwyczajny
stowarzyszony
Lot zapoznawczy z
instruktorem , start za
samolotem
Lot zapoznawczy z
instruktorem, start za
wyciągarką
Kurs teoretyczny ( przy
700 zł
700 zł
minimum 3 os. Grupie)

Niestowarzyszeni
100 zł za start +
2 zł za min
50 zł za start +
2 zł za min
700 zł
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Szkolenie podstawowe za
4300 zł
4300 zł
samolotem do 32 lotów
Szkolenie podstawowe za
samolotem do 32 lotów dla
3800 zł
3800 zł
uczniów i studentów
niepracujących.
Szkolenie podstawowe za
2800 zł
2800 zł
wyciągarką 51 lotów
Szkolenie podstawowe za
wyciągarką 51 lotów dla
2300 zł
2300 zł
uczniów i studentów
niepracujących
Nadzór instruktorski
24 zł/h
24 zł/h
Opłata za ciąg za wyciągarką
16 zł
18 zł
Opłata za hol niski (200m)
36 zł
36 zł
Opłata za hol
72 zł
72 zł
Opłata za lot szybowcem
30 /zł/h (***)
48/zł/h
drewnianym
Opłata za lot szybowcem
30 zł/h (***)
48 zł/h
laminatowym
Transport szybowca z terenu
2 zł/km
przygodnego
SEKCJA SAMOLOTOWA OPŁATY
Lot zapoznawczy z
instruktorem samolotem
C152(min. 10 min)
Lot zapoznawczy z
instruktorem samolotem PZL
101 Gawron (min. 10 min)
Kurs teoretyczny PPL(A) (za
osobę przy minimum 3
1200 zł
1200 zł
osobowej grupie)
Szkolenie praktyczne do
PPL(A) (45h) Cessna 152 /
22 140 zł
22 140 zł
AT3
Szkolenie praktyczne do
PPL(A) (35h) Cessna 152 /
17 220 zł
17 220 zł
AT3
Nadzór instruktorski
72 zł/h
72 zł/h
Opłata za lot Cessna 152 / AT3
360 zł/h
420 zł/h
Opłata za lot JAK 12M / PZL
660 zł/h
870 zł/h
101 Gawron
Opłata za lot Cessna 206
810 zł/h
1020 zł/h

-

-

-

54 zł/h
25 zł
54 zł
102 zł
102 zł/h
102 zł/h
3 zł/km

10 zł/min

20 zł/min

-

-

72 zł/h
564 zł/h
1200 zł/h
1200 zł/h
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SEKCJA SPADOCHRONOWA
Opłaty podstawowe
Wpisowe dla osób pracujących
100 zł
powyżej 25 r.ż do sekcji
(w opłacie zawiera się roczna składka członka
spadochronowej na status
stowarzyszonego)
członka stowarzyszonego
Wpisowe dla uczniów i
100 zł
studentów do 25 r.ż do sekcji
(w opłacie zawiera się roczna składka członka
spadochronowej na status
stowarzyszonego)
członka stowarzyszonego
Składki członkowskie –
360 zł
członkowie zwyczajni, i
(Przy płatności jednorazowej)
wspierający płatne do 31 marca
Składki członkowskie –
40 zł/miesiąc
członkowie zwyczajni i
(płacąc częściowo lub po dniu 31 marca)
wspierający
Składki członkowskie –
członkowie zwyczajni, i
180 zł
wspierający płatne do 31 marca
(Przy płatności jednorazowej)
dla uczniów i studentów do 25
r.ż
Składki członkowskie –
20 zł/miesiąc
członkowie zwyczajni i
(płacąc częściowo lub po dniu 31 marca)
wspierający do 25 r.ż
Roczna opłata członkowska dla
20 zł
członków stowarzyszonych
15 zł
KWT (**)
Składki członkowskie –
członkowie honorowi i
BRAK
organów zarządczych AZZ
Opłata administracyjna (np. za
100 zł
napisanie IPS)
Opłata za zmianę członka ze
suma składek pozostałych do końca roku od daty
stowarzyszonego na
zmiany członkostwa
zwyczajnego
SEKCJA SPADOCHRONOWA OPŁATY
Członek
Członek
Niestowarzyszeni
zwyczajny stowarzyszony
Skok zapoznawczy w tandemie
550 zł
550 zł
650 zł
Opcja 1
700 zł
700 zł
800 zł
Opcja 2
800 zł
800zł
900 zł
Opcja VIP
950 zł
950 zł
1050zł
Kurs teoretyczny Świadectwo
200 zł
200 zł
Kwalifikacji PJ „B”
Kurs teoretyczny Świadectwo
200 zł
200 zł
Kwalifikacji PJ „C” i „D”
Kurs teoretyczny do uzyskania
2500 zł
2500 zł
2500 zł
uprawnień INS, INS(SL)
Skoki w szkoleniu podstawowym:
250 zł
250 zł
250 zł
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1 skok- opłata zawiera spadochron i
układanie
2 skok – opłata zawiera spadochron
i układanie
3 skok -opłata zawiera spadochron i
układanie
Wypożyczenie spadochronu +
układanie
(po 3 skoku)
Skok z wys. 1200m
JAK12M/PZL101 Gawron/Cessna
206
Skok z wys. 1500m Cessna 206
Skok z wys. 2000m Cessna 206
Skok z wys. 3000m Cessna 206
Skok z wys. 3500m Cessna 206
Skok z wys. 4000m Cessna 206
Układanie spadochronu
Układanie spadochronu
tandemowego

Wyrzucający za skok

200 zł

200 zł

200 zł

150 zł

150 zł

150 zł

25 zł dla
uczniów

40 zł

40 zł

45 zł

60 zł

70 zł

50zł
60zł
70zł
85zł
100zł
15 zł

60 zł
70 zł
90zł
100zł
120zł
15 zł

70 zł
80 zł
100zł
110zł
130 zł
-

35 zł

35 zł

-

Stawka z
cenniki – 5
zł/
C206 do
2000m – 20
zł

Stawka z
cenniki – 5 zł

-
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SEKCJA MOTOLOTNIOWA, MOTOPARALOTNIOWA, PARALOTNIA
Opłaty podstawowe
50 zł
Wpisowe na członka stowarzyszonego (w opłacie zawiera się roczna składka członka
stowarzyszonego)
Składki członkowskie – członkowie
360 zł
zwyczajni, i wspierający płatne do 31
(Przy płatności jednorazowej)
marca
Składki członkowskie – członkowie
40 zł/miesiąc
zwyczajni i wspierający
(płacąc częściowo lub po dniu 31 marca)
Składki członkowskie – członkowie
zwyczajni, i wspierający płatne do 31
180 zł
marca dla uczniów i studentów do 25
(Przy płatności jednorazowej)
r.ż
Składki członkowskie – członkowie
20 zł/miesiąc
zwyczajni i wspierający do 25 r.ż
(płacąc częściowo lub po dniu 31 marca)
Roczna opłata członkowska dla
20 zł
członków stowarzyszonych
Opłata za zmianę członka ze
suma składek pozostałych do końca roku od
stowarzyszonego na zwyczajnego
daty zmiany członkostwa
Dla osób niestowarzyszonych
20 zł/dzień
-opłata za eksploatację lotniska

Członkowie honorowi i organów
zarządczych AZZ

BRAK

SEKCJA MODELARSKA
Opłaty podstawowe
Składki członkowskie – członkowie
360 zł
zwyczajni, i wspierający płatne do 31
(Przy płatności jednorazowej)
marca
Składki członkowskie – członkowie
40 zł/miesiąc
zwyczajni i wspierający
(płacąc częściowo lub po dniu 31 marca)
Składki członkowskie – członkowie
zwyczajni, i wspierający płatne do 31
180 zł
marca dla uczniów i studentów do 25
(Przy płatności jednorazowej)
r.ż
Składki członkowskie – członkowie
20 zł/miesiąc
zwyczajni i wspierający do 25 r.ż
(płacąc częściowo lub po dniu 31 marca)
Roczna opłata członkowska dla –
12 zł
członków stowarzyszonych
Opłata za zmianę członka ze
suma składek pozostałych do końca roku od
stowarzyszonego na zwyczajnego
daty zmiany członkostwa
Członkowie honorowi i organów
zarządczych AZZ

BRAK
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INNE USŁUGI
Członek
zwyczajny
79.
80.
81.
82.

83.

84.

85.
86.
87.

Opłata za przechowywanie
długoterminowe samolotu w
hangarze dużym (*)
Opłata za przechowywanie
długoterminowe ULM/(*)
Opłata za przechowywanie
długoterminowe /szybowca (*)
Opłata za przechowywanie
długoterminowe motolotni w
małym hangarze (*)
Opłata za krótkoterminowe
hangarowanie sprzętu lotniczego
(*)
Opłata za krótkoterminowe
przechowywanie sprzętu
lotniczego na płycie lotniska (*)

Członek
niestowarzyszeni
stowarzyszony

300 zł/miesiąc

400 zł/miesiąc

600 zł/miesiąc

150 zł/miesiąc

200 zł/miesiąc

300 zł/miesiąc

75 zł/miesiąc

100 zł/miesiąc

200 zł/miesiąc

40 zł/miesiąc

80 zł/miesiąc

160 zł/miesiąc

-

-

-

-

50 zł/dobę + 30
zł za każdą
następna dobę
Do 24h
bezpłatnie każda
następna doba 20
zł

Start i lądowanie samoloty i
śmigłowce
NOCLEGI W POKOJACH WIELOOSOBOWYCH
Dla osób szkolonych podstawowo
bezpłatnie
Za dobę
10 zł
20 zł

20 zł

30 zł

W przypadku wystąpienia okoliczności nie ujętych w/w cenniku, decyzję w tych sprawach
podejmuje dyrektor AZZ.
(*) każde hangarowanie musi być uzgodnione wcześniej z biurem AZZ,hangarowanie
długoterminowe tylko po podpisaniu umowy z AZZ.
(**) opłata za KWT dla każdej sekcji płatne oddzielnie, opłata nie zależy od członkostwa.
(***) zwolnieni z opłat są członkowie zwyczajni AZZ zakwalifikowani do Kadry
Narodowej, lub w przypadku wykorzystania sprzętu na zawodach rangi minimum
ogólnokrajowej.
Dla uczestników zawodów samolotowych AZZ udostępnia sprzęt, pozostałe koszty
pokrywa zawodnik – dotyczy samolotów Cessna-152 i AT-3.
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REGULAMIN OPŁAT ORAZ ZASAD WYKONYWANIA LOTÓW
I SKOKÓW W AEROKLUBIE ZIEMI ZAMOJSKIEJ

1. Warunkiem wykonywania lotów i skoków w AZZ w roku bieżącym jest:
●
●
●
●

opłacone składki
aktualne ubezpieczenie NNW/OC
saldo zadłużenia z roku poprzedniego uregulowane do dnia 31 marca.
zadłużenie wobec AZZ nie większe jak 500 złotych.

2. Członkowie AZZ, którzy będą zalegali z opłatą składek członkowskich powyżej 6 miesięcy
zostaną skreśleni z listy członków przez Zarząd AZZ. Ponowne przyjęcie nastąpi po złożeniu
deklaracji do zarządu na ogólnych zasadach.
3. Ustala się możliwość uzyskania punktów rabatowych na szkolenie i trening za:
pomoc na giełdzie samochodowej i pozostałych pracach na lotnisku - 20 punktów za godzinę.
Pracę każdorazowo należy ustalić z Dyrektorem, Szefem Wyszkolenia lub Szefem
Technicznym AZZ lub otrzymać wynagrodzenie w kwotach brutto wg stawek j.w, po
podpisaniu umowy” zlecenia / o dzieło” z AZZ
4. Instruktorzy społeczni wykonujący zadania szkoleniowe na rzecz AZZ mają możliwość
„odpracowania” kosztów swojego szkolenia lub treningu według zasad:
● wyszkolenie szybowcowe ucznia - 600 punktów
● godzina nadzoru instruktorskiego w szybowcu
(nie dotyczy szkolenia podstawowego) - 24 punktów
● kierowanie lotami - 24 punktów za godzinę ( po uzgodnieniu z HT lub Dyrektorem)
● kierowanie skokami – 120 punktów za całą organizację skoków
● zajęcia teoretyczne dla sekcji szybowcowej i samolotowej - 36 punktów za godzinę
● wyszkolenie podstawowe skoczka spadochronowego - 200 punktów
● szkolenie specjalistyczne skoczka spadochronowego (IPS) – 100 punktów
● układanie spadochronów - 15 punktów za sztukę / 35 tandem
● tandem pilot za skok i przygotowanie pasażera – 150 punktów
● tandem pilot za dodatkową kamerę – 50 punktów
● kamerzysta 70 punktów
● montaż filmu - 20 punktów, z dwóch kamer – 30 punktów
● osoba sporządzająca listę załadowczą – 10 punktów za wylot
● godzina lotów z uczniem samolotem - 72 punktów
● wynagrodzenie za 1 ciąg wyciągarką dla operatorów z uprawnieniami – 3,5 punkta
- lub otrzymać wynagrodzenie w kwotach brutto wg stawek j.w, po podpisaniu umowy”
zlecenia / o dzieło” z AZZ.
5. Aeroklub Ziemi Zamojskiej pokrywa koszty doszkolenia swoich pracowników, jednakże
decyzje o doszkoleniu podejmuje Zarząd.
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7. Jeżeli członek AZZ pozyska sponsora na udział w zawodach lotniczych lub na szkolenie
lotnicze, to 100% uzyskanej sumy będzie przeznaczone na pokrycie kosztów tych zawodów
i trening. Uzyskane od sponsorów sumy na udział w zawodach i trening nie mogą być
wykorzystywane przez członków AZZ na inne cele poza wyżej wymienionymi. Umieszczanie
reklam sponsorów na statkach powietrznych należących do AZZ oraz inne akcje promocyjne
bezpośrednio wykorzystujące logo lub nazwę własną AZZ wymagają uzgodnienia
z Dyrektorem AZZ.
8. Opłaty za wykorzystanie sprzętu AZZ przez członków zwyczajnych AZZ na czas zawodów
rangi minimum ogólnokrajowej, mogą być zmniejszone przez Zarząd AZZ na wniosek Szefa
Sekcji.
9. Przyjęcie członka stowarzyszonego w poczet członków zwyczajnych AZZ może nastąpić
w wyniku:
- 2-letniegookresu członkostwa w AZZ lub,
- rocznego okresu członkostwa w AZZ po odbyciu szkolenia podstawowego w AZZ przy
warunkach:
- zatwierdzeniu przez Zarząd AZZ wniosku członka, zawierającego pozytywną
rekomendację od szefa wyszkolenia (HT) i instruktora prowadzącego.
- opłaceniu składek członkowskich do końca bieżącego roku

