Skok s padalom v tandemu

Skok v tandemu
Sanjate o letenju? Si želite pognati adrenalin po žilah? Morda podariti bon nekomu drugemu?
Prišli ste na pravo mesto.

Tandemski skoki predstavljajo najvarnejšo in hkrati najenostavnejšo obliko padalstva.Potrebne
so minimalne priprave,vseeno pa doživite celotno padalsko izkušnjo.

Kontaktirajte nas: 051/89-86-82 ali tandemi@skydivemaribor.com

POTEK SKOKA:
- Pokličete in dogovorimo se za termin skoka.
- Oblečete ustrezno športno opremo in vas postavimo v sistem vezi s katerim boste
priklopljeni na pilota tandemskega padala.
- Predstavimo vam potek skoka in odgovorimo na vsa vaša vprašanja.
- Vkrcamo se v letalo in ponovimo postopek izskoka iz letala.
- V letalu se privežemo, tandemski pilot vas pritrdi na sistem vezi in poletimo z letalom.
- Prične se let z letalom do določene višine, med katerim uživate v pogledu na panoramo.
- Ko letalo doseže želeno višimo se premaknemo proti vratom letala in GREMO!!!
- Odskočimo iz letala in začutimo močan piš vetra, začenja se letenje in hitrost narašča tja
do 210 km/h in več. Zajamejo vas nepopisni občutki in povišanje adrenalina. Letimo odvisno od
višine odskoka in pri 1.500 m odpremo kupolo padala.
- Kupola je odprta in glede na vaše želje se začne nadvse zanimiva vožnja po obzorju,
prelep razgled ob rahlem pišu vetra in pomirjajoči tišini. Taka vožnja traja nekaj minut in
začnemo se pripravljati na pristanek.
- Pripeljemo vas na točno določen cilj, kjer vas čakajo prijatelji in sorodniki (ki pa so že
skočili, si ne upajo ali pa še bodo skočili). Polni različnih doživetij ste bogatejši za VELIKO
IZKUŠNJO.
- Na koncu dobite diplomo, in opcijsko tudi Video posnetek vašega skoka oz. prostega
pada, ki vas bo za vedno spominjala na ta čudovit dogodek . Hkrati pa vam bodo nejeverni
verjeli, da ste postali PADALEC.
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Odgovore na vsa vaša vprašanja glede skoka v tandemu lahko dobite na 051/89-86-82 ali tand
emi@skydivemaribor.com

CENA TANDEM SKOKA:
- Cena tandem skoka je 200,00 EUR 180,00 EUR
- Cena tandem skoka vključno s posnetkom z ročno kamero je 220,00 EUR
- Za organizirane skupine (3+) priznavamo dodatni popust. Za velikost popusta in dodatne
informacije nam pišite na:
tandemi@skydivemaribor.com

POTEK PRIJAVE:
- Za prijavo na tandemski skok izpolnite naslednjo PRIJAVNICO .
- Po prejemu naročila vas bo kontaktiral vodja naših tandemov, s katerim se boste
dogovorili o nadaljnih podrobnostih.
- Po prejemu plačila boste prejeli BON oz. potrdilo, s katerim se boste lahko naročili na
termin skoka, bon pa boste lahko tudi podarili. Bon bo veljal eno leto od prejema. Na bonu bo
tudi ime osebe, ki bo prijavljena za skok v tandemu zato, na
PRIJAVNICI označite ali
želite bon podariti drugi osebi in vpišite ustrezne podatke te osebe.

POGOSTA VPRAŠANJA:
- Kaj je tandemski skok?
Tandemski skok je najboljši način za vaš prvi skok. Potrebne so minimalne priprave, in
omogočajo da naredite vaš prvi skok priklopljeni na pilota tandemskega padala in na ta način
doživite celotno padalsko izkušnjo. Pri tem vam ni potrebno opraviti padalskega tečaja, saj
opravi padalski posel pilot tandema.
- Ali so kakšne omejitve glede teže in višine?
Omejitve glede teže so največ do 100 kg (oz. padalec in potnik skupaj 190 kg), glede višine
pa načeloma od 130 do 200 cm.
- Ali je kakšna omejitev glede starosti?
Tandemski potnik mora biti star najmanj 16 let.
- Kaj pa zdravstveno stanje?
Morate biti zdravi, ni vam pa treba opraviti zdravniškega pregleda. Oseb pod vplivom
alkohola ali drog ne sprejemamo!
- Kdaj se lahko skače s tandemom?
Ob pogojih, ki so predpisani za normalne padalske skoke, normalna vidljivost brez padavin.
Hitrost vetra ne sme presegati 10m/s.
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- Kakšno hitrost doseže tandem v prostem padu?
Preko 200 km/h, prav toliko kot običajni padalci.
- Ali se lahko pri taki hitrosti normalno diha?
Da, dihanje je še najbolj podobno dihanju ob vožnji brez čelade s hitrim motorjem.
- Kako varno je skakanje s tandemom?
To je najvarnejša oblika padalstva.
- Ali potnik lahko pade s tandema?
Ne, nikakor!
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