Avtale for brukere av klubbfly, LN-YDM
Denne avtalen inngås mellom Drammen Flyklubb/Mikrogruppa (DFK/Mikro)
og bruker ______________________________(navn).
•

Disse vedtekter kan kun endres med et flertallsvedtak i DFK/Mikrostyre

•

Timepris i henhold til publisert prisliste, bruker belastes for motortid
o

Betales inn senest 24t etter bruk av flyet til DFK’s bankkonto (1638.08.74095) og merkes
oppgitt KID

•

•
•

•
•
•

•

Gyldig selvassuranse, se publisert prisliste, er et krav for bruk av flyet
o Det betales årlig og gjelder frem til 31. desember inneværende år
o Betales til DFK’s bankkonto nr. (1503.74.27648) og merkes med oppgitt KID
Med abonnement plikter du til autogiro i minimum 1 år
o Har du avsluttet abonnement så må du bindes til 1 år igjen for å starte opp igjen
All flyving skal vare booket i myWebLog (www.myweblog.se). Om noen har booket YDM i
myWebLog, men ikke ankommet flyplassen senest 15 minutter etter start booket tid regnes flyet
som ledig. Da kan andre disponere flyet hvis en har satt seg som Stand-by i myWebLog eller
informert andre om dette
Det bes om at de som ikke rekker å fly, eller som ikke vil fly på grunn av vær, snarest sletter sin
booking i myWebLog så andre kan fly
Klubbens instruktører står ansvarlig for å sjekke medlemmer ut på klubbflyet
Ved eventuell skade på flyet gjøres fartøysjefen ansvarlig for en egenandel kr.4000 (pris kan bli
justert)
o Elever regnes som økonomisk ansvarlig selv om instruktør er fartøysjef
Flyets tekniske data blir logget og overskridelser kan føre til terminering av leiekontrakt

Andre forpliktelser
•
•
•
•
•
•

Etter bruk skal flyet forlates i rengjort stand og canopy og pitottrekk skal på
Rapporter evnt. mangler/skader til klubbens styre
Ved uhell/ulykke ring operativ leder, teknisk leder eller leder mikro
Vær nøye med loggføring, skriv tydelig
Alle brukere forplikter seg til å være med på dugnad for å holde flyet i god stand
o Publiseres på DFK Mikro sin Facebook side og drammenflyklubb.no
Gjøre seg kjent med og følge det til enhver tid gjeldende regelverk. For flyleie, klubbregler, osv.

Undertegnende godkjenner at han/hun har forstått og akseptert reglene over.
____________________________
Sted og dato

____________________________
Sted og dato

____________________________
____________________________ Signatur
bruker.
Signatur leder eller instruktør.
____________________________
BLOKKBOKSTAVER

____________________________
BLOKKBOKSTAVER

Abonnement
For å ha retten til et abonnement må man ha gyldig mikroflybevis og gyldig medlemskap
i DFK Mikro.
Et abonnement er et årskort på NOK 4800 fordelt utover 12 betalinger á NOK 400.
Starter du abonnement binder du deg for minimum 12 mnd med autogiro (manuell
betaling er ikke tillat).
Etter 1 år kan abonnement avsluttes etter ønske, men starter man på nytt etter å ha
avsluttet et abonnement må man forplikte seg til nye 12 mnd.
For å avslutte et abonnement må man melde fra til DFK kasserer og Mikro styret.
Oppsigelssetid er 1 mnd fra første hele mnd. (oppsigelse må sendes før den 1.)

Vedlegg
Som vedlegg til denne avtalen ligger:
1. Gjelende prisliste på tidspunktet for ingått avtale
2. Retningslinjer for utsjekk på LN-YDM

