
 
 

 

Opłaty za działalność sportową w Aeroklubie Lubelskim w 2017  

za loty szkolne, treningowe dla członków zwyczajnych 

 
 
 
SAMOLOTY: 

 C-152               480,00 zł/h – loty szkolne 
 C-152               410,00 zł/h – loty PIC  
 C-172               630,00 zł/h  
 Jak-12A               800,00 zł/h  
 AN-2                                 2700,00 zł/h  
 SOCATA                                                                                                                                                 810,00 zl/h szkolenie 

                                                                                                                                                                           740,00 zl/h  PIC 
SZYBOWCE: 
Przedpłata, lub rozliczone w terminie do  14 dni  od daty lotu do zaksięgowania na koncie. 
 Hol szybowca za samolotem                                   8,00 zł/min    

 Start za wyciągarką                               23,00 zł ciąg  
 Opłata resursowa za lot szkolny, treningowy i zawodniczy szybowcem: 

jednomiejscowym                       35,00 zł/h  
dwumiejscowym                      50,00 zł/h  

 Transport szybowca samochodem (nie dotyczy po lądowaniu w locie termicznym nadlotniskowym)    1,20 zł/km  
 Wynagrodzenie dla wyciągarkowego brutto             7,00 zł/ciąg 

 
Opłaty sekcyjne dodatkowe: 
 

 KWT dla wszystkich sekcji  w 2 wyznaczonych sesjach - bezpłatnie 
 KWT poza terminem sesji (za test)            50,00 zł 
 Za wysłanie wezwania do zapłaty po terminie płatności                 100,00zł 

 
 



 
 

Opłaty za działalność sportową w Aeroklubie Lubelskim w 2017  

za loty szkolne, treningowe dla członków stowarzyszonych 
 
SAMOLOTY: 

 C-152                 540,00 zł/h (9,00 zł/min) 1 
 Jak-12A                      1 000,00 zł/h (16,70 zł/min) 
 C-172                 820,00 zł/h (13,33 zł/min) 
 AN-2                                                                                                                                            2 700,00 zł/h (41,66zł/min) 
 SOCATA                                 760,00 zł/h (12,66zł/min) PIC 

                                                                                                                                                       830,00 zł/h szkolenie  
               

 Teoretyczny kurs samolotowy PPL(A)                                                                                         1 800,00 zł  
(bezpłatny w przypadku szkolenia praktycznego w Aeroklubie Lubelskim) 

 Praktyczny kurs samolotowy PPL(A)                                                                                     21600,00 zł (45h lotów)  
 Lot zapoznawczy ze szkoleniem: 

 C-152                     11,00 zł/min  

 C-172 , SOCATA                                                                                   15,00 zł/min 
 Jak 12                                                                                              17,00 zł/min  

 
SZYBOWCE: 

 Szkolenie podstawowe za wyciągarką                      4000,00 zł  
 Hol  za samolotem (nie dotyczy szkolenia podstawowego)                                                                                              12,00 zł/min  
 Start za wyciągarką (nie dotyczy szkolenia podstawowego)                                                                                   25,00 zł/ ciąg  
 Opłata resursowa za lot szkolny, treningowy i zawodniczy szybowcem: 

 jednomiejscowym                                                                                                  90,00 zł/h  
 dwumiejscowym                                                                                                         100,00 zł/h 

 Lot zapoznawczy ze szkoleniem: 
 start za wyciągarką                                                                                               150,00 zł  
 start za samolotem (za lot do 30 min.)                                         300,00 zł/ + 3 zł/min  po przekroczeniu 30 min lotu  

___________ 
1
 Jeżeli członek stowarzyszony kupuje jednorazowo  powyżej  min.10 godzin, obowiązuje cena jak dla członka zwyczajnego. 


