REGULAMIN ŁAKI MODELARSKIEJ BOLECHOWO
1.
2.

Łąka modelarska to teren oznaczony na planie graficznym linią ciągłą białą.
Do korzystania z łąki w celach związanych z działalnością modelarską oraz paralotniową upoważnieni są
Członkowie Stowarzyszenia „Czerwonaki”. Osoby nie będące Członkami Stowarzyszenia mogą korzystać
z łąki wyłącznie po uzyskaniu zgody Zarządu Stowarzyszenia.
3. Na terenie łąki modelarskiej mogą przebywać osoby trzecie nie będące członkami Stowarzyszenia, tylko
w towarzystwie członka Stowarzyszenia. W takim przypadku pełną odpowiedzialność za w/w osoby
ponosi członek. Osoby te należy zapoznać z niniejszym regulaminem.
4. Pole startu i lądowania oznaczono na planie graficznym literą „A”.
5. Loty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami lotniczymi.
6. Motoparalotnie i paralotnie mają zawsze ,,pierwszeństwo drogi". Osoby wykonujące loty modelami mają
obowiązek ustępować z kursów kolizyjnych.
7. Pilot motoparalotni zobowiązany jest do zgłoszenia lotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. Osoba wykonująca loty latawcem , modelem, dronem , motoparalotnią lub paralotnią musi bezwzględnie
posiadać wymagane prawem uprawnienia oraz aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Uprawnienia oraz ubezpieczenie OC należy posiadać przy sobie i okazywać je w przypadku kontroli
organów uprawnionych do czynności sprawdzających.
9. Zabrania się lotów paralotni z wykorzystaniem wyciągarki linowej bez pisemnej zgody Zarządu
Stowarzyszenia .
10. Osoba realizująca loty latawcem, modelem , dronem lub motoparalotnią wykonuje je wyłącznie na swoje
ryzyko i ponosi jednoosobowo odpowiedzialność za powstałe szkody.
11. Zabrania się prowadzenia działalności zarobkowej poprzez organizację szkoleń komercyjnych przez osoby
prowadzące w tym zakresie działalność gospodarczą ,chyba że uzyska się pisemną zgodę Zarządu
Stowarzyszenia. Ewentualną zgodę szkolący ma obowiązek posiadać w czasie prowadzenia szkolenia
i okazywać ją w przypadku kontroli organów oraz osobom uprawnionych do czynności sprawdzających.
12. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa w czasie rozruchu mechanicznych aparatów
latających oraz w czasie startu, lotu i lądowania. Zaleca się stosowanie separacji osób nieupoważnionych
na odległość minimum 50 m. Za zorganizowanie separacji zobowiązany jest sterujący latawcem ,
modelem, dronem oraz pilot motoparalotni.
13. Piloci motoparalotni zobowiązani są do posiadania stacji radiowej z częstotliwością uzgodnioną
z Zarządem Stowarzyszenia. Stację należy bezwzględnie użytkować w czasie wykonywania lotu.
14. Godzinę planowanego lądowania oraz ilość motoparalotni należy oznaczyć na tablicy informacyjnej
znajdującej na łące w celach informacyjnych dla pozostałych użytkowników.
15. Pojazdy należy parkować wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, przedstawionych na planie
graficznym literą „B”.
16. Zabrania się:
- wykonywania lotów nad terenem oznaczonym na planie graficznym czerwoną linią i literą „C”, nad
miejscami do parkowania samochodów oznaczonych literą „B” oraz nad widzami,
- wykonywania lotów osobom niebędącym członkiem Stowarzyszenia,
- wykonywania lotów pod wpływem alkoholu, narkotyków i leków psychotropowych,
- przebywania na łące osób nieuprawnionych,
- pozostawiania na terenie łąki bez opieki dzieci oraz zwierząt domowych,
- gier i zabaw, uprawiania innego hobby mogącego powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa
wykonywania lotów oraz zniszczenie nawierzchni trawiastej,
- wykonywania jakichkolwiek lotów podczas organizowanych przez Stowarzyszenie oficjalnych zawodów
i imprez modelarskich bez uzgodnienia z organizatorem.
Telefon alarmowy: 112 – w razie zauważenia pożaru, wypadku, lub konieczności interwencji policji.
Stowarzyszenie Sportów Lotniczych „CZERWONAKI”

