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Isten hozott a

Siklórepülő Szövetség

honlapján!

A SIRESZ egy 2009 őszén alakult országos szervezet, siklóernyősök és
sárkányrepülők közössége. Az új szövetség létrehozásával az volt a célunk,
hogy ha megteremtjük, akkor mi magunk is jobb és bővebb szolgáltatási
kínálatból választhassunk. Meggyőződésünk, hogy ez nemcsak a tagságunknak lesz
előnyös, hanem pozitívan hat az egész hazai siklórepülésre.

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

Elnézést kérünk azoktól, akik részt vettek volna, de nem jutottunk el hozzájuk
az alapító tagsági megkereséssel. Nagyon szorított az idő.
Megalakulásunkkal valójában ugyanaz történt, mint amikor emelést keresve
szétválunk, hogy egymásnak fessünk. Éppen az növeli meg a siker esélyét, hogy
különböző utakat választunk, miközben megtartjuk a bevált módszereket és
együttműködünk a közös célokért. Tehát a dolog természetéből fakad, hogy a
szervezetben és a működésben ugyanúgy lesznek eltérések mint hasonlóságok.
Nézzük a legfontosabbakat:
A SIRESZ-ben mindent biztosítunk ami a legális repüléshez, oktatáshoz
szükséges
Minden engedélyköteles szolgáltatást saját tevékenységi engedélyek
birtokában ill. azok gyors beszerzésével kívánjuk biztosítani tagjaink
részére
Biztosan mindent megkapsz! Amit induláskor nem tudnánk saját erőből
adni, azt átmenetileg közvetített szolgáltatásként kínáljuk.

WayBack
A SIRESZ-hez ugyanúgy csatlakozhatnak egyéni tagok, mint klubok. A
nagyobb létszámú klubtagság tagdíjban is kedvezőbb.
Szolgáltatás csomagjaink szabadon választhatók, akár további
opcionális kiegészítőkkel, nem kell a teljes szolgáltatási díjcsomagot
PDFmyURL lets you convert a complete website to PDF automatically!

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 >>>

EgyéniKeresés
Kereső

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
2017-12-10 22:10:00

Alapszabály
2016-11-04 13:01:02

Kapcsolat
2016-10-25 18:01:32

megvenned
Nincs egyirányú kommunikáció! A kapcsolattartásban a saját
hírcsatornák mellett szükségünk van a nyílt, független fórumokon
megismerhető véleményekre is. Fontos kontrollnak tartjuk a
nyilvánosságot, ebben támaszkodni szeretnénk a paragliding.hu fórum
közösségére.
Szakmai és anyagi támogatást nyújtunk repülőeszközeink minőségi
légialkalmassági vizsgálatára regionális bázisok létrehozásához
Részt veszünk az országos starthely üzemeltetési rendszer
fenntartásában
Támogatjuk a versenyzést, a versenyzőket
Filozófiánk a következőképpen foglalható össze:

Közgyűlés
2017. október 30. éves
rendes közgyűlés.
2017-10-01
Tovább >>>

A SIRESZ-t békével és békés működésre alapítottuk. Mindegy honnan jöttél,
nekünk az a fontos hogy itt vagy és hogy szolgáltatást kínálhatunk neked. Ha a
repülésben magadnak jogi és műszaki biztonságot akarsz, akkor csatlakozz és
egy évig csak repülnöd kell, a többit mi átlátható, tiszta működés mellett
garantáljuk. Sőt a véleményedre is kíváncsiak vagyunk. Akkor is szeretünk ha
neked mindez nem kell. De ha csatlakozol, akkor Veled erősebbek leszünk és
akkor többet tehetünk, olcsóbban működhetünk.
A SIRESZ és a Fly Away
Team közös képzésorozata
(INGYENES!)
A tervezett előadásrend
feltöltése folyamatos...
és bizony készülünk pár
újdonsággal,
érdekességgel ;-)
2017-09-21

Copyright © SIRESZ - Siklórepülő Szövetség 2009.
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Oktatói, szakoktatói és
P-tandem vizsgák, továbbá
vizsgák honosítása a
SIRESZ-nél
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2017-05-15
Tovább >>>

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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