Liite G.

SKYDIVE TURKU – TURUN LASKUVARJOURHEILIJAT RY
SUOSTUMUS
Etu- ja sukunimi

Syntymäaika

Yhteystiedot (puhelin, sähköposti)
Todetut lääkeaineallergiat
Lähiomaisen nimi ja puhelinnumero

Normaali uloshyppypainoni sis. hyppy/lentovarusteet on: _____ kg

Päävarjoni pinta-ala on: _____sqft

Siipikuormani on:_____ (Siipikuormarajat: A- ja B-lisenssi 1.34 lbs/sqft, C-lisenssi 1.60 lbs/sqft.)
Hyppymääräni on (kokonaishyppymäärä / viim. 12kk): ______ / ______
Lentotuntimääräni on (kokonaismäärä / laskuja viim. 90 päivää): ______ / ______
Hyppääjän/lentäjän kerho:____________________________________________
☐

Sitoudun noudattamaan TLU:n Ohjetta hyppytoiminnasta (26.4.2021) ja kaikkia siinä mainittuja ohjeita
ja määräyksiä.

☐

Annan luvan käyttää minusta kuvattua valo- ja/tai videokuva-aineistoa TLU:n mainonnassa.

☐

Ymmärrän, että yhdistyksen käytössä olevassa lentokoneessa ei välttämättä ole hyppääjien käytössä
istuinpaikkaa ja istuinvöitä. Ilmailumääräyksen OPS M6-1 mukaan suostun omalla vastuullani olemaan
lentoonlähdön ja laskun aikana ilman hyväksyttyä istuinta tai istuinpaikkaa ja käyttämättä istuin- tai
turvavyötä.

☐

Omavastuu

vahingonteosta lentokoneelle. Lentokoneessa OH-DAK on kolmannen osapuolen
vastuuvakuutus, joka korvaa sivullisille aiheutetun vahingon kulloinkin voimassa olevien vakuutusehtojen
mukaisesti. Hyppääjän vastuu aiheuttamastaan vahingosta riippuu hänen huolimattomuutensa asteesta.
Koneelle aiheutetusta vauriosta aiheuttaja on vastuussa korkeintaan 1000 € asti. TLU kattaa vauriosta
aiheutuvat kerhon kustannukset tämän ylittävältä osalta. Törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta
aiheutuneesta vahingosta vastuu voi kattaa vaurion koko määrän. Jokainen tapaus käsitellään johtokunnan
kokouksessa.

____________ ________________
Paikka
Päiväys

__________________________
Allekirjoitus

Olen tarkastanut yllämainitun hyppääjän henkilöllisyyden: ☐ tunnettu ☐ passi ☐ ajokortti ☐ henkilökortti
☐

Kuluvan vuoden jäsenmaksun (vain TLU:n jäsenet)

☐

Lisenssin ☐ A

☐

Lentolupakirja, nro______, medikaali ___ ja SEP ___ voimassaolon (vain pilotit) **

☐

Valjas ja varavarjo, tarkistus ja pakkausjakso voimassa ____________ asti, varjokirja ok

☐

Päävarjo, tarkistusjakso voimassa ____________ asti, varjokirja ok

☐

A/B lisenssi: kamoissa AAD ja RSL

☐

SIL-jäsenyyden voimassaolo / vakuutustodistus (kolmannen osapuolen vastuuvakuutus)

☐

Olen varmistanut että yllä oleva henkilö on tutustunut hyppytoimintaohjeeseen ja ilmakuvaan

☐B

☐C

☐ D voimassaolon

TAI

☐

C/D lisenssi: kamoissa AAD

Turun Laskuvarjourheilijat ry:n puolesta
____________ ________________
Paikka
Päiväys

__________________________
Tarkastajan allekirjoitus

__________________________
Nimenselvennös

*Mikäli hyppääjällä on muu kuin SIL ry:n myöntämä lisenssi, on tarkastajan oltava koulutuspäällikkö tai
apulaiskoulutuspäällikkö. **Lentäjien suostumuslomakkeen hyväksyy lentotoimintavastaava tai pj.

