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SIRESZ éves díjtáblázat 2018-re egy pilótára

Alapszabály

4200 Ft/év-től annak aki tag egy SIRESZ klubban, vagy
6200 Ft/év-től a SIRESZ egyéni tag pilótának

Tagfelvétel
Hírek, közlemények
Képzés
Műszaki alkalmasság
REBISz
Üzembentartás
Díjak jegyzéke
Jogszabályi háttér
Légtér
Starthelyalap
Önkéntes Sportalap
Szolgáltatások
Insurance
Kapcsolat
Hírlevél
WayBack

HÍREK, KÖZLEMÉNYEK
<<< hírlevél feliratkozás >>>

2018 - Évről, évre: Sirály! - 5...5...0...

Bemutatkozás

Tisztségviselők

frissítv e: 2010-12-06 14:14:08

+ 500 Ft/év üzembentartási díj ha az illetőnek nincs önálló repülési joga
(csak azoknak akinek nincs legalább Pilóta 1 képzettsége)
Részletezve, a fenti éves díj a következő szolgáltatásokat tartalmazza:
1000 Ft Légialkalmassági tanúsítás díja (1 ernyőre vagy egy komplett
hátimotoros cuccra ernyővel). Egy évre tartalmazza a tanúsítás
eljárási díját és a kiadott okmányok díját, nem tartalmazza a
vizsgálatot ha az is szükséges.
1300 Ft Kötelező felelősségbiztosítás (TPL) egész Európára (ugyanez
hátimotorra: 1500 Ft)
1100 Ft REBISZ díj (1 ernyőre vagy egy komplett hátimotoros cuccra
ernyővel)
900 Ft Szárny nyilvántartási díj (1 ernyőre vagy egy komplett
hátimotoros cuccra ernyővel)
2000 Ft Starthelyalap
900 Ft Pilóta nyilvántartási díj
SIRESZ tagdíj a) vagy b)
a) SIRESZ-ben tagklub tagjaként 2000 Ft
b) SIRESZ egyéni tagként 4000 Ft
-5000 Ft "SIRESZ 550 kedvezmény" az eTitkár-ban 2018. január 31-ig
leadott rendelésekre
Összesen: 4200 Ft/év illetve 6200 Ft/év
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Közgyűlés
2017. október 30. éves
rendes közgyűlés.
2017-10-01
Tovább >>>

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 >>>

Választható további lehetőségek:
EgyéniKeresés
Kereső
Befizetés a SIRESZ Önkéntes Sportalapra

FRISS OLDALAK
SIRESZ
2017-12-15 10:39:09

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

Képzés
2016-08-31 00:18:21

ebből a következő sporttámogatásokat finanszírozzuk minden pilóta
számára (szövetségi hovatartozástól függetlenül):
MKK díjazása, működtetése és az XContest magyar
felületének használati jogdíja
Nemzeti Bajnokságra Utasbaleset biztosítás (1 nap + a
verseny + 1napra)
Nemzeti Bajnokságra a válogatott kerettagok
részvételének támogatása a verseny szervezőjénél
LIGA verseny díjazása
A 2017-os sportalap befizetéseitekkel tettétek lehetővé, hogy az
előbbi célokat több mint 1,000,000 Ft-tal támogathatta a SIRESZ.

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

MRSZ/FAI licenc díja 7600 Ft
(ha a versenyző saját klubja MRSZ tagszervezet, akkor a FAI licencet
7500-ért a saját klubján keresztül váltsa ki) ... A Nemzeti
Bajnokságon is csak FAI licenccel indulhatsz ... Ha 2018-ben
versenyzel, akkor most rendelj licencet, mert csak az MRSZ-ben 2 hét a
rendelés vállalt átfutási ideje.
Kalocsa
+3000 Ft éves díj [esetleg kevesebb] várható Kalocsára, mert 2016-ban
csak 145-en repültek ott. A díjösszegről hamarosan dönt az SVB.
A befolyt díj az önkormányzatoknak megy területbérletre.
Változás: 2017-re csak a szövetségeknél befizetve lehet a listára
felkerülni, a csörlősök nem szednek pénzt de csak a befizetetteket
csörlőzik.
Az idCard -odon szerepelni fog ha befizetsz Kalocsára.

CSOBÁNC szezonnyitás
előtti karbantartás
Még TILOS a Csobáncon
startolni, de a szükséges
karbantartásokat el lehet
végezni
2017-05-02
Tovább >>>

Csobánc
Ha szeretnél a 2018/19-as szezonban Csobáncon repülni, akkor:
- tegyél nyilatkozatot (eTitkár 5. menüpont), hogy megismerted és
elfogadod az új szezonra vonatkozó engedély feltételeit
- a GYORSTÜNDÉR-nél vagy a 6. szolgáltatások menüpontban tegyél pipát
Csobánchoz
A szükséges díjat a SIRESZ rendezi és intézi a nemzeti parknál a
regisztrációs jogosultságodat.
A szolgáltatás minden tagunknak ingyenes.
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Leglisan lehet
Ausztriában
siklóernyőzni!
Hosszas előkészítés után
végre jogszerűen

repülhetünk az osztrák
Alpokban!
2017-02-15

Üdvözlettel:
a SIRESZ csapata

Tovább >>>

Starthely támogatási
pályázat 2017
Copyright © SIRESZ - Siklórepülő Szövetség 2009.

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
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SIRESZ és a Fly Away
csapata ismét közös
előadássorozattal készül
a pilóták számára. Az
előadások nyíltak és
ingyenesek!
2016-12-13
Tovább >>>

Új képzési engedély
A Hatóság jóváhagyta a
SIRESZ új képzési
tematikáját
2016-06-01
Tovább >>>

Elektronikus lett az FAI
versenylicenc
Nincs többé FAI
licenckártya...
2016-04-19
Tovább >>>
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