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Pozvánka na pravidelné jarní školení
všech létajících pilotů i žáků GACu pro
rok 2015
Bez absolvování tohoto školení a písemného přezkoušení není
možné pokračovat v praktické činnosti po 31.3.2015.
Jsou k dispozici čtyři termíny. Všechna školení proběhnou v neděli. První
termín je 22.2.2015 ,druhý 8.3.2015 třetí 15.3.2015 a poslední čtvrtý termín je
vyhlášen na 29.3.2015. Začátek školení je vždy od 09:30 hod. Konec plánujeme na
17 hod. Školení se bude konat v restauraci Club pilotů na letišti BenešovBystřice. Opozdilci, kteří dorazí po 10 hod. nebudou vpuštěni dovnitř,
aby nerušili přednášky. Budou muset dorazit na náhradní termín – a včas. Vzhledem
k tomu, že pozdní příchody a předčasné odchody praktikují stále stejní letci a jejich
nedostatečné znalosti ze školených předmětů pak v sezóně nepříjemně ovlivňují jejich
schopnosti, nebudeme tolerovat ani předčasné útěky se slibem samostudia. Vstup,
prezentace do prezenční listiny, placení členských příspěvků a případných nedoplatků
za létání je od 9:00 hod.

E-mailem potvrďte Vámi vybraný termín!
Kapacita účastníků na jeden termín je 45 osob. Proto je bezpodmínečně
nutné, aby jste se včas přihlásili na Vámi zvolený termín. Seznam přihlášených na
jednotlivé termíny bude průběžně aktualizován na webu. Přihlaste se proto včas, ať
není Vámi vybraný termín již kapacitně naplněn.

Témata školení : Nejzávažnějšími novinkami, ve kterých musí být veškerý
letecký personál proškolen jsou :
I)Změny opatření Evropské komise 1178 ohledně kvalifikací letového personálu
- od roku 2015 se úplně mění způsob vystavování a prodlužování pilotních průkazů
a kvalifikací v nich zapsaných. V návaznosti na toto opatření se mění většina
limitů, které musel letový personál doposud dodržovat……. Některé se zpřísňují,
některé se mění úplně.
II) Zavádění nového frekvenčního dělení po kanálech šířky 8,333 kHz v leteckých
palubních i pozemních radiostanicích.
III) Bezpečnostní školení o opatřeních pro ochranu proti nezákonným činům
v souvislosti s naším letovým provozem (protiteroristické školení).
IV) Program opakovacích témat bude zveřejněn na webu.
Letci klubu budou seznámeni s plánovanými možnostmi létání v roce 2015 a s
dostupnými typy letadel.
Kromě Mikulášské besídky je "Jarní školení" jedinou akcí,kdy se najednou
sejde většina letců našeho klubu a je to tedy nejdůležitější metodická akce.
Přezkoušení: Stejně jako vloni nebudeme vyplňovat osobní listy a písemné
testy přímo na školení. Formuláře Vám dorazí e-mailem a budou i ke stažení
na webu GACu www.gac-ramert.eu . Všichni si je vytisknete a vyplníte za domácí
úkol. Kdo vyplněné formuláře neodevzdá, nesplnil podmínku pro
pokračování v praktické činnosti. Testy budou letos méně obsáhlé a všichni
obdrží stejnou sadu otázek z teorie, metodiky, letových a technických příruček a
leteckých předpisů. Každý vyplní osobní list aktuálními údaji a v testech školení
vyplní kolonky, související s jeho vlastní odborností, nevyplňuje to, na co nemá
kvalifikaci a u otázek, které se týkají pouze některých typů, nevyplňuje typy, na které
není přeškolen nebo se v současnosti nepřeškoluje. Otázky budou rozlišeny indexem
dle příslušných odborností: G-kluzáky, T-motorové kluzáky (Vivat atd.), Mmotorové letouny, U-ultralighty, F-fšichni.
Po novu budou ke stažení též smlouvy:
a) žáci ve výcviku budou podepisovat smlouvy o základním výcviku
b) piloti o pokračovacím výcviku.
Smlouvy budou koncipovány na dobu neurčitou. Další roky budou změny
prováděny dodatkem ke smlouvě. GAC si ve smlouvách vyhradí možnost smlouvy
bez uvedení důvodu vypovědět. Tato případná a poměrně málo pravděpodobná
hromadná výpověď samozřejmě nebude rušit závazek vzájemného finančního
vypořádání mezi oběma smluvními stranami. Smlouvy o výcviku Vám budou
rozdány při prezentaci ve dvou výtiscích. Smlouvy je potřeba vytisknout dvakrát.
Jedenkrát Vám výtisk potvrdíme a zůstane Vám a 1x si jej necháme k založení do
Vašich osobních desek u GACu.

Sebou vezměte doklady, průkaz AeČR a zápisník letů. V zápisníku letů Vám
bude potvrzeno absolvování školení a přezkoušení.
Bude k dispozici i objednávkový arch pro závazné objednávky Databáze letišť
2015. Po dodání v měsíci dubnu budou buď k vyzvednutí v kanceláři GACu, nebo na
vyžádání zaslány za poštovné a balné (levné), ztržené z osobního konta, na udanou
adresu. Důležité pokyn pro veškerý létající personál : ICAO mapy ČR z roku
2014 zatím nezahazujte !. Z rozhodnutí LIS ( Letecké informační služby) ČR,
budou loňské ICAO mapy platit až do podzimu 2015 . Nově vyzměnované mapy
do tohoto termínu nebudou vydány. Několik málo , oběžníky publikovaných
drobných změn, do termínu vydání mapy nové, piloti zaktualizují zatím do map
stávajících.
Členské příspěvky: Roční paušální členské příspěvky GACu jsou na rok
2015 1200,- Kč, členové s vlastními kluzáky, kteří nenalétají na letounech GACu více
jak 60 min 800,- Kč zařazený letový instruktor, který instruktoroval v roce 2014 více
než 5 hodin. 500,- Kč a nově i vlekaři, kteří za rok 2014 navlekali více než 5 hodin
500,- Kč. Nečlenové GACu budou mít v roce 2015 aerovleky za 130 Kč/min.
Členské příspěvky Aeroklubu ČR jsou nadále 300 Kč. Cena školení pro nečleny
GACu je 450 Kč. Členové školení neplatí. Připravte si prosím peníze na členské
příspěvky, známky AeČR a doplatky z loňska ( dle došlých výpisů z kont) předem,
když každý zaplatí dvoutisícikorunou , tak brzy nejsou drobnější bankovky na vracení.
Kdo se nezvládne dostavit ani na jeden ze tří vypsaných termínů školení a
bude chtít po datu 31.3.2015 létat, musí školení a přezkoušení absolvovat v
individuálně domluveném termínu za poplatek 700,-Kč.
Potvrzení termínu :

Vaši plánovanou účast
potvrďte e-mailem, SMSkou
nebo obojím.
Zve Miloš Ramert a instruktorský sbor letecké školy GAC.

