Hei, ja tervetuloa tandemhyppykurssillemme!
Kurssi alkaa tandemsihteerin kanssa erikseen sovittuna aikana. Tässä ajo-ohje kerholle.
Superior-kurssin hyppy hypätään noin 3500 metrin korkeudesta ja mukaan kuuluu kuvaus. Kuvauksesta
tehdään editoitu video, jonka voi ladata erikseen lähetettävästä linkistä. Basic hypätään noin 3000 metrin korkeudesta, ja se ei sisällä kuvausta.
Kurssia voi muuttaa muiden varausten ohella sekä myös perua. Mikäli esimerkiksi ”polttarisankari”
ilmoittaa paikalle tullessaan, ettei lähde hyppäämään, voi hypyn perua emmekä ota maksua. Mikäli
peruminen tapahtuu koulutuksen jälkeen tai koneella, niin maksua ei palauteta, mutta hän saa mukaansa
lahjakortin, jonka voi käyttää myöhemmin (voimassa 2 vuotta) tai lahjoittaa (myydä) eteenpäin.
Tarkemmat hyppykurssien toimitusehdot löydät tästä linkistä.
Seuraavassa mainituista linkkeinä löydät hyödyllistä lisätietoja tandemhyppykurssistamme. Ensimmäinen on tandemlomake, josta näet mm. koulutusohjelman ja vakuutusasian. Toinen on terveydentilavakuutus. Nämä täytetään kerholla hyppypäivänä (niitä ei tarvitse tulostaa mukaan; tästä voit tutustua tietosuojainfoomme). Kolmas on Ohjeita tandemhyppyoppilaalle, jossa esitellään tandemhypyn kulku ja
perusperiaatteet.
TERVEYDENTILA
Tandemhyppyyn riittää ns. ajokorttiterveys, lasit eivät ole este. Suosittelemme kuitenkin piilolinssien
käyttöä, mikäli mahdollista. Jos sairastaa vaikeaa keuhkosairautta, vakavaa sydänvikaa, epilepsiaa, epätasapainossa olevaa diabetesta tai muita tajunnanhäiriöitä aiheuttavia sairauksia, voi tandemhyppy estyä. Mikäli tandemoppilas on yli 100 kg tai hänellä on terveydellisiä seikkoja, kannattaa asiasta olla
yhteydessä. Myös jos on tuoreita murtumia tai leikkauksia, niin kannattaa mainita. Alaikäraja on 15
vuotta (alle 18-vuotiailta vaaditaan huoltajan kirjallinen suostumus) ja yli 60-vuotiailta vaadimme lääkärintodistuksen.
VAKUUTUS
Oulu Skydive Center ry:llä on tandemhypyn korvaava tapaturmavakuutus. Tarkemmin tietoa vakuutuksesta löytyy tandemlomakkeesta sekä tästä linkistä.
HYPPYPÄIVÄNÄ
Hyppypäivänä kelivaraus on aina olemassa; Sade, kova tuuli, matala pilvilautta, ukkonen yms. ovat
tekijöitä, jotka voivat estää hyppäämisen varattuna päivänä. Mikäli keli estää hyppäämisen tai tulee
muita muutoksia, olemme yhteydessä. Parhaiten pystymme kertomaan kelistä hyppypäivän aamuna.
Hyppypäivänä vaatetuksena on hyvä olla jotain kevyttä esim. verryttelyasu sekä lenkkarit. Maassa vallitsevan sään mukainen vaatetus riittää. Kenkien tulee olla sellaiset, joissa ei ole ylimääräisiä koukkuja
tai irtokoruja. Omat sormikkaat kannattaa ottaa mukaan. Meiltä asusteen päälle tulee vielä hyppyhaalari,
päähine sekä muu tarvittava varustus. Aluksi on reilun puolen tunnin koulutus, jonka jälkeen lähdetään
hyppäämään. Aikaa kaikkinensa kannattaa kuitenkin varata noin kolme tuntia.
MAKSU
Tandemhyppykurssin voi maksaa paikan päällä kortilla tai kerhon pankkitilille ennen hyppypäivää.
IBAN FI45 4600 2020 2022 24, viitenumero 5500. Superior hinta on 395 € ja Basic hinta on 325 €. Jos
sinulla on lahjakortti, niin ota se mukaasi (tai valmistaudu esittämään se sähköisesti).
Jos tulee kysyttävää vastaan mielelläni!
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