Ansökan om förnyelse av skärmflyglicens

Licensnummer

Förnyelsen avser år

(anpassad version för Glidflygarna)

2012

Pilotuppgifter
Namn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Tfn bostad

Tfn arbete

E-postadress

Mobiltfn

Postort

Uppgifter om antal flyg och flygtid (avrunda till hela timmar) under 2011 enligt loggbok
Totalt antal flyg under året

Varav backglidningar

Varav vinschflyg

Total skärmflygtid under året Varav skärmflygtid i termik

Varav hang

Varav bergsflyg

Varav skärmflygtid på hang

Varav utomlands

Varav motor

Varav skärmflygtid med motor

Vilken licens avser du att förnya?
Ange behörighet du avser att förnya t.ex.: ”P2”, ”STUDENT V” eller liknande.

Att betala till klubben:
Obligatorisk förbundsavgift 500 kr och ansvarsförsäkring 130 kr

+630 kr

Välj ett av dessa tre försäkringsalternativ BAS, MEDI eller MAXI:
Försäkring BAS (rekommenderas enbart med egen annan
olycksfallsförsäkringslösning)

+370 kr

Försäkring MEDI (rekommenderad försäkring med ersättning 15 prisbasbelopp)

+800 kr

Försäkring MAXI (rekommenderad försäkring med ersättning 30 prisbasbelopp)

+1300 kr

OBS! Vi hänvisar till försäkringsvillkoren för fullständiga villkor samt omfattning av
försäkringsskyddet.
Obligatoriskt tillägg för Instruktör och Tandem2 (måste även ha MEDI eller MAXI)

+100 kr

Medlemsavgift till Glidflygarna

+250 kr

Totalsumma att betala till klubben (för de flesta skall detta bli 1680 kr eller 2180 kr)

=

Jag intygar på heder och samvete att nämnda uppgifter är korrekta samt att jag uppfyller flygkraven för den
sökta licensgraden. Jag har förstått att jag inte har något försäkringsskydd i utlandet för läkarvård samt
hemtransport om jag väljer försäkringsalternativet BAS.
Jag har fyllt i min flygtid enligt ovan på förbundets webbsida (se nedan). Detta är ett krav för att licensen ska
utfärdas.

Kryssa i denna ruta när du loggat din
flygtid på www.paragliding.se

Ort & datum

Kryssa i denna ruta för att intyga att du som är
paramotorpilot använder registreringsnummer i
skärmen vid PM-flygning

Namnteckning

OBS! Denna deklarationsblankett behålls av dig som är medlem i Glidflygarna. Den ska alltså inte skickas
någonstans.
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