CONDICIONS GENERALS DELS CURSOS DE VOL
Per inscriure’s a un curs de l’escola VOLAGER, cal acceptar els següents termes i
condicions:

Obligacions de l’Escola VOLAGER:
•
•
•
•

Seguir les normes d’ensenyança dictades per la RFAE i la FAC en el reglament
de vol i tècnic d’escoles.
Allargar el curs si les condicions meteorològiques així ho requereixen.
Facilitar tot l’equip necessari per la realització del curs.
L’escola disposa de full oficial de reclamacions.

Obligacions de l’alumne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tenir la Llicencia Federativa en vigor.
Abonar l’import del curs al fer la inscripció
Assistir a las classes teòriques y practiques, 3 faltes no justificades es
considerarà una falta d’interès que donarà per finalitzat el curs.
Realitzar el curs en un plaç màxim de 3 mesos.
No volar sol o fora del control dels instructors i monitors durant el període
d’aprenentatge.
No prendre begudes alcohòliques o d’altres drogues com mínim 8 hores abans
de començar les classes.
No fumar mentre es realitzen las classes practiques.
Utilitzar roba y calçat adequat per la pràctica d’aquests esports. (Botes, pantalon
llarg, etc.)
En el curs de PARAMOTOR si l’alumne trenca l’hèlice, el cost d’aquesta va al
seu càrrec.
El participant entén i accepta que el pagament de l’activitat no és cap garantia
per a aconseguir el seu objectiu, volar.

ASSUMPCIÓ DE RISC
El participant ha de ser plenament conscient de que es tracta d’una activitat associada a
l’esport de risc, amb tot el que això pot comportar, i per tant, voluntària i lliurement accepta
assumir aquest risc.
L’escola declina tota responsabilitat sobre els danys que pugui causar o causar-se
l’alumne durant la realització del curs.
L’escola, instructors, fabricants dels equips i amos dels terrenys utilitzats per fer les
practiques, quedaran totalment exclosos de tota responsabilitat, reclamacions, demandes
o accions derivades de qualsevol dany i/o perjudici que pugui sofrir el participant.
L’escola te tot el dret d’expulsar, si així ho cregués necessari, a un alumne que decidís
volar sense el control dels seus instructors i monitors o que por qualsevol altra falta poses
en perill la seva seguretat o la dels seus companys.
VOLAGER es el nom comercial que utilitza l’escola. El propietari i responsable de l’escola
es: Manuel Escudé Sicart amb el NIF ES78064178Q. Cotitzan amb els epigrafs de l’I.A.E.
nº 659.6 i 967.2. Instructor d’ala delta nº 005, i de parapent i paramotor amb el nº CAT 647,
reconegut per la RFAE (Real Federación Aeronautica Española) i la FAC (Federació Aèria
Catalana). Tècnic Esportiu de Base inscrit en el registre oficial de professionals de l’esport
de Catalunya amb el nº 008972. Registrat en el cens d’organitzadors d’activititas
fisicoesportives en le medi natural amb el numero : C-408.

