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Siklóernyős kereskedelmi
tandempilóta képzés
Ismét jelentkezhettek P-tandem
képzésre és vizsgára a SIRESZ és a
Fly Away közös szervezésében! A Ptandem jogosítás alapkövetelmény
mindazok számára, akik a
tandemrepültetést kereskedelmi
tevékenységként végzik.

Siklóernyős kereskedelmi
tandempilóta képzés
2019-03-21
Tovább >>>

A P-tandem jogosítás megszerzésére
szeretnénk lehetőséget adni
mindazoknak, akik megfelelő tandemrepülési tapasztalattal rendelkeznek,
elméleti és gyakorlati tudásuk alapos, felkészültek arra, hogy
felelősségteljesen bánjanak az utasokkal – ezzel is növelve a siklóernyőzés
népszerűségét.
A FELKÉSZÍTÉS

Hírlevél
Helyszín: IBS Office Center, 1021 Budapest, Tárogató út 2-4. (a terem
pontosítása mindig a portán)

WayBack

április 5. péntek 17.00 – 21.00
A nap az oktatói képzésben résztvevőknek 16.00 – 20.00 óráig, a P-tandem
felkészítésen résztvevőknek pedig 17.00 – 21.00 óráig tart.

Egyé

P-TANDEM KÉPZÉS

Keresés

FRISS OLDALAK
SIRESZ
2018-12-03 20:46:47

Pszichológia és oktatásmódszertan – Simonics Péter előadása (az
előadás része a P-tandem felkészítésnek is!)
Az NKH-LH által jóváhagyott siklóernyős képzési tematika és a
vonatkozó jogszabályok ismerete (az előadás része a P-tandem
felkészítésnek is!)
P-tandem felkészítés – Simonics Péter előadása

Biztosítás
2017-12-14 23:41:37

Alapszabály
2016-11-04 13:01:02

Kapcsolat
2016-10-25 18:01:32

Képzés
2016-08-31 00:18:21

A SIRESZ (Siklórepülő
Szövetség) és a Fly Away
Team a 2019. évben is
közös siklóernyős oktatói
képzést hirdet.
2019-03-21
Tovább >>>

Légi- Díjkiosztó ünnepség
A VIZSGA IDŐPONTJA ÉS RÉSZLETEI

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

Siklóernyős Oktatói
Képzés

Tudnivalók a P-tandem / oktatói / szakoktatói vizsgákkal, továbbá vizsgák
honosításával kapcsolatban a SIRESZ-nél.

Repülés éjszakája Repülőbál, 2019.02.23-án,
szombaton!
2019-02-06
Tovább >>>

A vizsgákat mindenki számára egy napon tartjuk meg, így egyszerre akár több
vizsgát is letehetsz.
Elméleti és gyakorlati vizsga, vizsgabizottság előtt.
Időpont: 2019. április 24. szerda (a kezdés pontos ideje a végső
jelentkezésektől függ)
Ha az időjárás nem kedvezne a gyakorlati vizsgáztatásnak, akkor a pótnapok
április 25. csütörtök és 26. péntek.

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

MKK díjátadó

Helyszín: a helyszínt a végső jelentkezések tükrében döntjük el – Budapest
környékén (60 km körzetben)

FreeFly Party,
2019.02.22-én, pénteken!
2019-02-06
Tovább >>>

Egyebek:
P-tandem vizsgához tandem siklóernyőt, kérjük, hozzatok!
Amennyiben csörlésből zajlik a vizsga, úgy a csörlések díját a
vizsgadíj tartalmazza.

JELENTKEZÉS
A kepzes@siresz.hu címen (név, email, telefonszám, repült órák száma,
legmagasabb pilóta jogosításod, tandemjogosításod megszerzésének dátuma,
tandemrepüléseid száma). Mivel a P-tandem, oktatói és szakoktatói vizsgák,
honosítások egy napon zajlanak, fontos, hogy a létszám előzetes ismeretében
beoszthassuk a nap programját.

2019 eTitkár Start
Elindult a 2019. évi
regisztráció!
2018-12-03
Tovább >>>

Alapkövetelmények: Pilóta 3. minősítés; min. 150 repült óra; amatőr
tandempilóta minősítés; min. 50 tandemrepülés; betöltött 21. év.
A SIRESZ oktatói, szakoktatói és P-tandem vizsgának 2019. évi díjai:

P-tandem vizsga: 15.000.-Ft
oktatói vizsga: 30.000.-Ft
szakoktatói vizsga: 30.000.-Ft
oktatói vagy szakoktatói vizsga honosítása ingyenes (első
sikeres vizsgánál)
Amennyiben több vizsgát is teszel egyszerre, úgy csak egy díjat, a magasabb
vizsgadíjat kell befizetned. Más szervezetnél szerzett oktatókkal és
szakoktatókkal abban az esetben tudunk szerződést kötni, ha vizsgájukat
honosítják. A honosításra oktatói/szakoktatói vizsgáinkkal egy időpontban
tudunk lehetőséget adni.

Közgyűlés
Éves rendes közgyűlés
2018.10.26.
2018-10-01
Tovább >>>

A vizsgadíjakat előzetesen kérjük a SIRESZ számlájára befizetni:
Számlatulajdonos neve: SIRESZ (Siklórepülő Szövetség)
Számlavezető pénzintézet: MagNet Magyar Közösségi Bank
Számlaszám: 16200113-00059853-00000000
A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a befizető nevét és azt, hogy
„oktatói/szakoktatói/P-tandem vizsgadíj”
A VIZSGA LEBONYOLÍTÁSA
A vizsga 2 részből áll:
1. elméleti írásbeli
2. gyakorlat

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 >>>

ELMÉLET ÍRÁSBELI
Az írásbeli vizsga kérdéseit úgy állítottuk össze, hogy tapasztalat,
tandemrepülésben jártas pilóta számára nem okozhat gondot a megválaszolásuk.
Olyan alapvető szakmai kérdésekre terjed ki, amelyek a tandemrepülés
biztonságát, az utas felkészítését és repülési élményét befolyásolhatják. Ezen
kívül a felkészítés során segítünk a vonatkozó jogszabályi követelmények
megismerésében is.
Időkeret: 45 perc
GYAKORLAT
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Közgyűlés
2017. október 30. éves
rendes közgyűlés.

A gyakorlati részben vizsgabizottság előtt mutatsz be egy tandemrepülést és az
utasod felkészítését a repülésre.

2017-10-01
Tovább >>>

A P-tandem jogosítás önmagában nem jogosít kereskedelmi tevékenység
tandempilóta tevékenység végzésére, de előfeltétele annak. Jogosításod
megszerzését követően tevékenységi engedélyt kell kiváltanod a NKH-tól, mely
„siklóernyő tandemrepülés”-re szól. Kiváltása nem drága, nem bonyolult…
Vigyázat! A jogi értelmezés szerinti kereskedelmi tevékenység nem azonos a
könyvelés szerinti kereskedelmi tevékenység fogalmával! Egyesületi kereteken
belül végzett tandemrepültetési tevékenység éppen úgy kereskedelmi
tevékenységnek minősül! A jog nem tudása, nem mentesít…
Éppen ezért a P-tandem jogosítást sikeresen megszerző pilótáknak segítünk
abban is, hogy milyen további teendők vannak, illetve milyen lehetőségeket
kínálunk, ha minden szempontból legálisan kívánod űzni ezt a tevékenységet. A
sikeres vizsgát követően a részleteket automatikusan megküldjük számodra!
<<< Előző kapcsolódó hír

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 >>>

Copyright © SIRESZ - Siklórepülő Szövetség 2009.

Oktatói, szakoktatói és
P-tandem vizsgák, továbbá
vizsgák honosítása a
SIRESZ-nél
2017-05-15
Tovább >>>
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