TANDEMFLYGING
PARAGLIDING - HANGGLIDING

□ Tandemtur - Hanggliding
Dato for turen:___________

□ Tandemtur - Paragliding
Flysted:_______________________________

Erklæring fra tandempilot:
Flyaktivitetene vil skje etter gjeldende regler som står i Sikkerhetssystemet for Hang-, para- og
speedgliding fra Hang-, para- og speedglidingseksjonen/NLF (NLF/HPS). Pilot og passasjer er
forsikret i AGS Forsikring etter satser som finnes på neste side.
__________
Dato

________________________
Underskrift tandemflyger

___________________________
Name med blokkbokstaver

Erklæring fra tandempassasjer:
Jeg erklærer herved å ikke ville holde tandempiloten, NLF/HPS (inkl. NLFs medlemsklubber)
eller NLFs (inkl. NLFs medlemsklubbers) ansatte og øvrige representanter
erstatningsansvarlig som følge av skader på min person eller andre typer av skader, oppstått
i forbindelse med flygeaktivitetene som gjennomføres.
Jeg forstår og erkjenner at de flygeaktiviteter jeg deltar i innebærer en betydelig risiko som
ikke kan elimineres til tross for de forhåndsregler som tas og jeg påtar meg frivillig den risiko
for skader og død som er forbundet med flygeaktivitetene.
Jeg har informert tandempiloten om alle sykdommer jeg har og som kan ha betydning i
forbindelse med flygeaktivitetene, herunder f.eks. diabetes, epilepsi og hjertesykdommer.
Undertegnedes erklæring om fritagelse for ansvar av tandempiloten, NLF/HPS (inkl. NLFs
medlemsklubber) eller NLFs (inkl. NLFs medlemsklubbers) ansatte og øvrige representanter,
er også bindende for mine etterlatte/arvinger.
__________
Dato

________________________
Underskrift av passasjer

___________________________
Navn med blokkbokstaver

Hvis passasjer er under 18 år skal begge foreldre/foresatte skrive under på at de tillater at
passasjeren som er under 18 år kan delta på en tandemtur med paraglider eller hangglider.

_____________________________
Underskrift av foresatt

__________________________________
Navn med blokkbokstaver

_____________________________
Underskrift av foresatt

__________________________________
Navn med blokkbokstaver

Forsikringsdekning
Forsikringsytelser:
Grunnforsikring
A
B
C
D
E
F

G
H
I

Behandlingsgaranti - Frist for
oppstart undersøkelse/behandling
Tannlege og behandlingsutgifter

3 måneder

Ulykkesdødsfall - ved sikredes død
utbetales til etterlatte
Behandlingsutgifter - maksimal tid
er 2 år
Medisinsk Invaliditet

Kr 200.000

Ansvar ovenfor 3. mann som
idrettsutøver, trener eller leder.
Eventuelt maksimalt 1.500.000
Euro.
Hjemreise ved skade

Kr 15.000.000

Personlige eiendeler som går tapt
ved ulykke (ikke personlig flyutstyr)
Billeddiagnostikk (MR, CT, Ultralyd
og røntgen)

Kr 5.000

Kr 50.000

Kr 50.000
Kr 600.000

Kr 350.000

Kr 3.000

Tandem passasjerer er automatisk forsikret under pilotens lisensforsikring med grunndekning
Komplette forsikringspapirer finne man under http://www.nlf.no/hgpg
Se under kategorien Forsikringer.

