EXAMEN DE PILOT BIPLAÇA DE PARAMOTOR 2020
1.- ORGANITZA
Federació d'Esports Aeris de la Comunitat Valenciana.
2.- COL·LABORA.
Club Parapent Santa Pola.
3.- LLOC I DATA: dissabte 26 de setembre de 2020 (dia de reserva: diumenge 27 de setembre de 2020).
Les proves teòriques es realitzaran en lloc per determinar, en finalitzar la sessió pràctica (sobre les 12.00 h.).
Les pràctiques es realitzaran en el camp de vol de Villena – Alacant (sobre les 8.00 h.).
4.- REQUISITS I TITULACIÓ A PRESENTAR.
EDAT MÍNIMA:
FORMACIÓ ESPORTIVA:
AFILIACIÓ FEDERATIVA:
SOL·LICITUD INGRÉS
EXAMEN:
PAGAMENT:
Modalitats:

16 anys amb autorització paterna.
Títol de Pilot (Amb almenys 24 mesos d’antiguitat).
Curs de Pilot Biplaça de Paramotor per escola reconeguda.
Llicència Federativa en vigor.
Fitxa d'Alumne/a.
Justificant pagament inscripció.
Biplaça a peu – Biplaça en Paratrike (carret) – Indistintament.

5.- QUOTES.
Quota de l'examen: 90,00€. El contingent mínim serà de 3 pilots, l'organització es reserva el dret d'anul·lar
l'examen en cas de no arribar al mínim.
6.- INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ
x Informació: David Castillejo. 966698385.
x Mail: club@parapentesantapola.es
x Inscripció: per a la formalització de la inscripció, la documentació haurà de remetre's a l’e-mail de la
Federació: fdacv@fdacv.com
El termini d'inscripció finalitza el 24 de setembre de 2020. Per a formalitzar la inscripció és necessari
enviar, juntament amb la documentació, el justificant del pagament en el compte de la Federació:
- BANC SABADELL
ES02-0081-5502-1500-0109-0417
- CAIXA POPULAR
ES74-3159-0026-1326-3644-7522
Especificant en el concepte “Examen Biplaça Paramotor + Nom i cognoms”.
7.- MATERIAL NECESSARI.
Cada pilot ha d'estar equipat amb l'equip complet de Paramotor/Trike biplaça (paramotor/Trike, vela
Biplaça, paracaigudes, cascos, etc.) almenys 1 per cada 2 alumnes. Cada pilot a examinar-se haurà de
portar el/la seu/seua passatger/a de vol, que per motius d'assegurances, haurà de ser un/una altre/a
pilot amb llicència Federativa en vigor.
8.- TÍTOL FEDERATIU DE PILOT BIPLAÇA DE PARAMOTOR:
El/La pilot, una vegada aprovat els exàmens teòric i pràctic, haurà d'aportar a la Federació el seu llibre de
vols acreditant 15 vols en biplaça signats per un/a instructor/a, des de la data d'inici del curs de Pilot
Biplaça, per a així obtindre el títol federatiu de pilot biplaça de Paramotor.

Signat.: Luis Manuel Moreno Marinas
President FDACV
Avenida de la Constitución, 260 bajo izdo. - 46019 Valencia
Telf.: 963154489

e-mail: fdacv@fdacv.com
http://www.fdacv.com

