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A SIRESZ biztosítási fedezettel
támogatja a Magyar Nemzeti
Bajnokság minden résztvevőjét.
"A SIRESZ az önkéntes sportalap
terhére támogatja a Magyar Nemzeti
Bajnokságot. A támogatás formája,
hogy a http://biztositas.siresz.hu felületen keresztül a verseny idejére (7+1nap) a
siklóernyőzésre kiterjedő utasbiztosítási fedezetet nyújt a Nemzeti Bajnokság
minden nevezett résztvevőjének."

Szolgáltatások
Insurance

A támogatás igénybevételéhez a következő képpen járj el:

Kapcsolat

1. A http://biztositas.siresz.hu/ felületen a normál módon add meg adataidat és kössd
meg az AXA Világjáró Horizont biztosítást. (Fizetési módnak válaszd a
felajánlott bankkártyás fizetést, de azt ne tedd meg!)

Hírlevél
WayBack

2. Jelezd a biztositas@siresz.hu címen, hogy a biztosítást igényled és a
nevezési díjat befizetted (felkerültél a pilóta listára
http://airtribune.com/ukrop2014/pilots "Confirmed" státusszal).
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Éves rendes közgyűlés
2018.10.26.
2018-10-01
Tovább >>>

A támogatás az AXA Világjáró Horizont biztosítása, siklóernyős versenyzésre
kiterjesztett fedezettel. Értéke 5.880 Forint.
A támogatás a http://biztositas.siresz.hu felületen megkötött biztosításokra
vonatkozik, a támogatott biztosítás június 20. és július 7. között igényelhető
a felületen és a július 10. - 17. időszakra köthető, hogy mind a kiutazás,
mind a tartaléknap rendelkezzen fedezettel.

Önkéntes Sportalap

Közgyűlés

3. Az összeget a SIRESZ rendezi a biztosító felé, nálad a fizetést jóváírják
és elektronikusan megkapod a kinyomtatható siklóernyőzésre is kiegészített
utasbiztosítási fedezetigazolásodat.
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Starthelyalap 2018 –
pályázati felhívás
A HFFA és a SIRESZ közös
Starthely Vegyes
Bizottsága (SVB)
pályázatot hirdet a
starthelyek 2018-ban
történő kezelésére.
2018-01-24
Tovább >>>

FRISS OLDALAK
Repülőorvosi vizsgálat
2018-05-07 17:35:03

SIRESZ
2017-12-18 00:57:05

Biztosítás
2017-12-14 23:41:37

Insurance

Közgyűlés

2017-12-10 22:10:00

2017. október 30. éves
rendes közgyűlés.
2017-10-01

Alapszabály
2016-11-04 13:01:02

Kapcsolat
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A SIRESZ és a Fly Away
Team közös képzésorozata
(INGYENES!)
A tervezett előadásrend
feltöltése folyamatos...
és bizony készülünk pár
újdonsággal,
érdekességgel ;-)
2017-09-21
Tovább >>>

Oktatói, szakoktatói és
P-tandem vizsgák, továbbá
vizsgák honosítása a
SIRESZ-nél
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CSOBÁNC szezonnyitás
előtti karbantartás
Még TILOS a Csobáncon
startolni, de a szükséges
karbantartásokat el lehet
végezni
2017-05-02
Tovább >>>

Leglisan lehet
Ausztriában
siklóernyőzni!
Hosszas előkészítés után
végre jogszerűen
repülhetünk az osztrák
Alpokban!
2017-02-15
Tovább >>>

Starthely támogatási
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pályázat 2017
pályázati kiírás
2017-02-10
Tovább >>>

Sárkányrepülésért
alapítvány
minden siklórepülő
támogatásáért add a SZJA
1%-ot
2017-02-09
Tovább >>>

SIRESZ siklóernyős
előadássorozat
A 2016-2017. évi ősz-téltavaszi szezonban a
SIRESZ és a Fly Away
csapata ismét közös
előadássorozattal készül
a pilóták számára. Az
előadások nyíltak és
ingyenesek!
2016-12-13
Tovább >>>
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