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A SIRESZ, fennállása kezdetétől az országos starthely üzemeltetésben, annak
fenntartásában folyamatos és arányos szerepet és terhet vállalt.
A SIRESZ a starthelyalapot (2000 Ft/fő/év) azért tartja fent, hogy minden
tagunk részére a továbbiakban is a befizetésért cserébe biztosítsuk minden
hazai starthelyen való repüléshez a hozzáférést!
A starthely üzemeltetők részére formális pályázatot a SIRESZ nem hírdet, de
folyamatosan várja az igénylők jelentkezését, a starthely karbantartási
projektek indítását. A beérkezett igényeket folyamatosan bíráljuk el és
fizetjük ki.
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A SIRESZ és a Fly Away
Team közös képzésorozata
(INGYENES!)
A tervezett előadásrend
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A 2016-2017. évi ősz-téltavaszi szezonban a
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