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CENNIK WYKONYWANIA LOTÓW I SKOKÓW W AEROKLUBIE WROCŁAWSKIM
DLA CZŁONKÓW PERSONELU LOTNICZEGO

SZKOLENIE I LOTY SZYBOWCOWE

Członkowie
A. Wrocławskiego
(zwyczajni i
wspierający)

Osoby nie będące
członkami A.Wr oraz
uczniowie piloci

Tab A

Tab B

za wyciągarką*:
Praktyczne szkolenie podstawowe za wyciągarką, maks 65 lotów
– młodzież do 18 roku życia

2 690,00 zł

Praktyczne szkolenie podstawowe za wyciągarką, maks 65 lotów
– uczniowie i studenci do 24 roku życia

2 990,00 zł

Praktyczne szkolenie podstawowe za wyciągarką, maksymalnie 65 lotów
– cena standardowa

członkowie AWr
Otrzymują 10%
zniżkę na
Szkolenia

Za samolotem*:
Praktyczne szkolenie podstawowe za samolotem: maksymalnie 45 lotów

3 590,00 zł

5 750,00 zł

TEORIA*
Kurs teoretyczny PL(G) distance learning + seminaria weekendowe

560,00 zł

Kurs teoretyczny PL(G) indywidualny lub minigrupa (do 4 osób)

960,00 zł

* RABAT na szkolenie praktyczne po kursie teoretycznym w AWr,
Po szkoleniu podstawowym, dalsze loty aż do uzyskania licencji,
rozliczane są wg stawki za godzinę szybowca zgodnie z Tab B plus
dodatkowa opłata za szkolenie (tylko w lotach z instruktorem)

- 140zł (odliczane od ceny kursu praktycznego)
za godzinę
szkolenia w
lotach
dwusterowych

100,00 zł

START SZYBOWCA
17,00 zł

25,00 zł

17 zł / 100 m

25 zł / 100 m

Bocian, Puchacz

60 zł/h

100 zł /h

Bocian, Puchacz – KTP, przeszkolenie na nowe uprawnienia

100 zł/h

150 zł /h

Pirat

40 zł/h

50 zł/h

Junior, Jantar

45 zł/h

72 zł/h

Przelot po trasie min 300 km, zgłoszony na olc i gcup + info do działu szkolenia

0,00 zł

---

za wyciągarką:
za samolotem: ( za każde rozpoczęte 100 m )
LOT SZYBOWCEM - ceny za godzinę lotu

LOT SZYBOWCEM – ceny za pakiet godzin
Warunkiem korzystania z pakietu jest uregulowanie wcześniejszych należności - pakiet pokrywa wyłącznie przyszłe loty
Pakiet “Club” - 25 godzin do wykorzystania do końca danego sezonu

1 000,00 zł

1 575,00 zł

Pakiet “Standard” - 50 godzin do wykorzystania do końca danego sezonu

1 750,00 zł

3 000,00 zł

Pakiet “Pirat na rok” - nieograniczona liczba godzin, oraz wyłączność w dostępie do wybranego
egzemplarza przez cały sezon, dla danego pilota.

3 000,00 zł

5 000,00 zł
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SZKOLENIE SAMOLOTOWE

Członkowie
A. Wrocławskiego
(zwyczajni i
wspierający)

Osoby nie będące
członkami AWr,
oraz
Uczniowie piloci

Tab A

Tab B

Szkolenie na samolocie Cessna 150 / AT-3
w tym szkolenie podstawowe, płatność za 45 godzin z góry

550 zł/h

Szkolenie podstawowe na samolotach Cessna 150 / AT-3
– 45 godzin szkolenia rozliczane w ratach

Członkowie AWr
otrzymują 10%
zniżkę na
Szkolenia

Szkolenie podstawowe na samolocie Tecnam P2008JC
Szkolenie podstawowe na samolocie Tecnam P2008 JC
–płatność za 45 godzin z góry

600 zł/h
650 zł/h
600 zł/h

Kurs teoretyczny PPL(A) distance learning plus seminaria

1 500,00 zł

Kurs teoretyczny PPL(A) indywidualny

2 750,00 zł

* RABAT na szkolenie praktyczne po kursie teoretycznym w AWr

– 500 zł (odliczane od ceny szkolenia praktycznego)
Samolot suchy
(bez paliwa)

cennik dla członków

cennik standard

C-150 , AT3 – samolot z paliwem

350 zł/h

550 zł/h

C-150 , AT3 – samolot suchy / wynajem bez paliwa *

250 zł/h

400 zł/h

Loty dla pilotów z licencją

500 zł/h

Cessna 150, AT-3 - pakiet pow 30 godz. płatny z góry , ważny 6 mies.
Socata Rallye 180

450 zł/h

550 zł/h

Tecnam P 2008 JC (glass cocpit)

450 zł/h

650 zł/h

Tecnam P 2008 JC (glass cocpit) – wynajem bez paliwa *

350 zł/h

550 zł/h

Soccata Rallye 235 C ( *wymagany minimalny nalot 100 godzin)

900 zł/h

1500 zł/h

KTP, VFR(N), szkolenie hol
- dla członków opłata dodatkowa do ceny samolotu;
- dla pozostałych osób opłata wliczona cenę samolotu

100 zł/h

585 zł/h

Tecnam 2008 JC, - pakiet pow 30 godz. płatny z góry , ważny 6 mies.

* UWAGA !
Przy całodziennym wypożyczeniu samolotu, naliczana jest opłata za min 4h lotu plus opłata postojowa wg wzoru 50 zł x (8h minus czas lotu)
POZOSTAŁE OPŁATY
500,00 zł

Wpisowe do Aeroklubu
Zmiana statusu członka wspierającego na członka zwyczajnego

500,00 zł

Miesięczne składki (członkowie zwyczajni i wspierający)
Do 16 roku życia

0,00 zł

Młodzież do 24 lat (włącznie)

30,00 zł

Członkowie zwyczajni i wspierający od 25 r.ż

40,00 zł

Kwota zana
1 godzinę
prac
społecznych
Składka
prace na
rzecz
klubu. na rzecz klubu dla jego członków

Każdy członek
Aeroklubu
ma lotami).
obowiązek
wykonać
15 godz
prac społecznych
Wpłata
na początku
sezonuWrocławskiego
(przed pierwszymi
Członkom,
którzy
zrealizują
15 godz prac,
w danymzostaje
roku kalendarzowym.
prac prowadzi
płatność
przeksięgowanaRozliczenie
na składki członkowskie
lubDyrektor
opłaty zaAeroklubu
loty itp.. (e-chronometraż).
Płatność za prace społeczne może zostać przeksięgowana na składki członkowskie lub opłaty za loty.

Mycie statku powietrznego – (w razie stwierdzenia że nie był umyty po locie,
opłata obciąża ostatniego pilota wpisanego w PDT, a pobierana jest na rzecz
pilota który zgłasza ten fakt )

15,00 zł

480,00 zł

100,00 zł

100,00 zł
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CENNIK USŁUG W AEROKLUBIE WROCŁAWSKIM

Cennik postojowy oraz za korzystanie z lotniska EPWS

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT – 23%

Członkowie AWr – 10% zniżki
HANGAROWANIE
szybowiec lub konstrukcja zabytkowa
SAMOLOT UL DO 500 KG

NETTO
miesięcznie
100,00 zł

NETTO
za dobę
30,00 zł

450,00 zł

50,00 zł

Statki powietrzne do 800kg MTOW (np. C – 150)

500,00 zł

50,00 zł

Statki powietrzne do 1000kg MTOW (np. Z – 142, Socata Rallye )

600,00 zł

60,00 zł

Statki powietrzne do 1200 kg MTOW (np. C–172, Piper PA28)

750,00 zł

75,00 zł

Statki powietrzne do 1500kg MTOW

900,00 zł

90,00 zł

Statki powietrzne powyżej 1500kg MTOW

1 100,00 zł

110,00 zł

Śmigłowce dwuosobowe, dwułopatowe

500,00 zł

50,00 zł

Śmigłowce o liczbie łopat lub liczbie miejsc > 2

800,00 zł

80,00 zł

POSTÓJ NA PŁYCIE LOTNISKA / TERENIE AWr
szybowce i wózki szybowcowe

0,00 zł

0,00 zł

Pozostałe statki powietrzne do 1500kg MTOW

400,00 zł

30,00 zł

Pozostałe statki powietrzne pow 1500kg MTOW

500,00 zł

50,00 zł

200,00 zł

30,00 zł

Opłata za korzystanie z lotniska (ryczałt za dozór, energię, utrzymanie pasa)

UWAGA
Opłaty nie pobiera się od statków powietrznych, przylatujących na lotnisko w Szymanowie, wykonujących operacje niekomercyjne.
Opłaty nie pobiera się od statków powietrznych korzystających ze stacji paliw Aeroklubu Wrocławskiego.

FLY & DRIVE – wypożyczenie sprzętu
(do cen należy doliczyć 23% VAT)

Członkowie Awr

Wypożyczenie wózka szybowcowego

0,00 zł

50,00 zł

1 zł/km

100 zł / dzień
+ 0,75 zł /km

1,50 zł/km

150 zł / dzień
+ 1,00 / km

Wypożyczenie samochodu osobowego (FLY & DRIVE)
Wypożyczenie samochodu terenowego (FLY & DRIVE)

Goście

Cennik lotów usługowych i zapoznawczych

Ceny lotów obserwacyjnych oraz na FOTO:
Cessna C150,
Tecnam 2008 JC
Cessna C172 / Socata Rallye 235C

(ceny BRUTTO)

20 minut
300,00 zł
400,00 zl
750,00 zł

1 godzina
900,00 zł
1 200,00 zł
1 800,00 zł

Lot zapoznawczy szybowcem drewnianym, start za wyciągarką

150,00 zl

Lot pasażerski szybowcem , start za wyciągarką

185,00 zł

Lot pasażerski szybowcem, start za samolotem, czas ok 20-30 min

400,00 zl

UWAGA
1
2
3

1. Warunkiem wykonywania lotów po stawkach członkowskich, jest dodatnie saldo w rozliczeniach za loty i składki.oraz prace społeczne.
Zadłużenie powyżej 500 zł powoduje kolejne naliczenia po stawkach jak dla osób nie będących członkami Aeroklubu Wrocławskiego.
2. Ceny za wypożyczenie samolotów poza teren Aeroklubu, ustalane są indywidualnie z Dyrektorem AWr
3. W razie uszkodzenia sprzętu Aeroklubowego, sprawca może być obciążony dodatkową należnością, do wysokości franszyzy redukcyjnej,
określonej w polisie ubezpieczeniowej statku powietrznego.
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