UTAS NYILATKOZAT FORMANYOMTATVÁNY
A GOLDTIMER ALAPÍTVÁNY ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ, KOMO-SKY
Kft tulajdonát képező L-29 típusú repülőgépén történő repüléshez
Név:……………………………………………………………………………………………...
Születési év, hó, nap:…………………………………………………………………………….
Születési hely:…………………………………………………………………………………...
Édesanyja neve:………………………………………………………………………………….
Személyi igazolvány szám:……………………………………………………………………...
Lakcím:………………………………………………………………………………….............
A repülőgéppel történő teljes repülési idő alatt a rendelkezésemre bocsátott szükséges
eszközöket a rendeltetésének megfelelően használom.
Tudomásul veszem, hogy a repülőgéppel történő repülés veszélyes szabadidős aktivitásnak
minősül. Nyilatkozom arról, hogy a repülőgéppel történő repülés során maradéktalanul betartom
az üzemeltető (illetve a pilóta) által meghatározott biztonsági előírásokat és utasításokat.
Kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy az L-29 Delfin típusú repülőgép kabintető
vészledobó rendszeréből, a biztonsági rögzítő hevederek használatából és kioldásából, a
mentőernyő használatából, a biztonságos gépelhagyási és földtérési testhelyzetekből, a géppel
kapcsolatos egyéb vészhelyzetek esetén szükséges tevékenységből az oktatást felszállás előtt
megkaptam. Az oktatáson mindent megértettem. A normál és vészhelyzeti feladatokat készség
szinten elsajátítottam. Azokat szükség esetén, a repülőgép parancsnokának felszólítására,
határozott utasítására vagy a parancsnok akadályoztatása esetén önállóan is megfelelően használni
tudom. A repüléssel kapcsolatos kockázatokkal tisztában vagyok, azokat elfogadom, SAJÁT
FELELŐSSÉGMERE veszek részt a repülésben. Tudomásul veszem hogy a repülőgép
korlátozott, történelmi kategóriájú, Repülési Engedéllyel rendelkezik.
Mint a repülőgéppel történő repülésben résztvevő, nyilatkozom arról, hogy a repülés előtt 12
órával és alatta nem állok alkohol, drog vagy gyógyszer okozta befolyásoltság alatt.
A repülőgéppel történő repülést kizáró okok: szívelégtelenség, szívbetegség, kiemelten magas
vérnyomás, magasság fóbia, szédülés, egyensúlyzavar, terhesség, gerincbetegség, mozgásszervi
rendellenesség, epilepszia, szemműtét, egyéb akut orvosi kezelés alatt állás.
A KOMO-SKY Kft. Adatvédelmi tájékoztatóját megismertem, a fenti tájékoztatást tudomásul
veszem, az adatkezeléshez hozzájárulok.
Kijelentem, hogy:
 Nem vagyok megfázva, nincs influenzám és hasonló betegségem.
 Nincs fülproblémám, ki tudom egyenlíteni a nyomáskülönbséget.
 Tisztában vagyok a fellépő terhelések elviseléséhez szükséges légzési és préselési
technikával, a szükséges oktatást megkaptam.
 Megkaptam a repülőgép vészhelyzeti berendezéseivel kapcsolatos oktatást úgy, mint:
 Beülés, bekötés, beszíjazás
 Kabintető nyitás-zárás
 Mentőmellény használata (csak víz feletti repülés esetén)
 Kabin elhagyása ejtőernyővel repülés közben
 Ejtőernyő használata
 Kabin gyors elhagyása a földön ejtőernyővel vagy a nélkül.
Aláírás:
Oktató/repülőgép parancsnok aláírása:
Dátum:

