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Brasília sob Asas

14 a 16 nov. 2018
INFORMATIVO 03 – SALTO DUPLO

A Associação Brasileira de Paraquedistas - ABPQD, informa aos
passageiros de saltos duplos que os mesmos terão como local de pouso o
gramado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília- DF, em frente ao Museu
da República, ressalta ainda, que o salto duplo é uma atividade de
paraquedismo recreativo e voluntário, portanto, sujeito às regras de
segurança desta Associação, devendo todos, “sem exceção”, assinar o
respectivo Termo de Isenção de Responsabilidade padrão e realizar, no dia
do salto, treinamento adequado ministrado por um instrutor profissional
cadastrado na ABPQD. O agendamento seguirá a ordem de compra de
acordo com a demanda. Os passageiros deverão se apresentar na
Esplanada dos Ministérios, na Tenda da Organização, conforme agendado no
período da manhã ou da tarde. Os saltos não tem horário exato de
realização, portanto os passageiros deverão aguardar a dinâmica das
operações de lançamento para efetuar o salto.

Taxa sobre excedente de peso: nesta hipótese só efetuaremos reserva para
comprovação do valor da taxa no local e no dia do salto, os valores são
diferentes dos abaixo informados.

Os valores serão:

Salto 1 VIP -com câmera de foto e vídeo levada pelo instrutor que realizará
o salto. Valor R$ 680 reais.

Salto 2 SUPER VIP –neste salto um outro paraquedista (câmera flyer) fará
o registro de imagens da equipagem, embarque, queda livre e pouso, além
das imagens da câmera do instrutor que irá levar o passageiro. Valor R$
950 reais.

RESERVAS (15) 98162.4321 (Rômulo)

O pouso será no gramado em frente ao Museu da República. A operação de
decolagem acontecerá no Aeródromo Botelho, em São Sebastião, o
deslocamento até lá será feito por ônibus da organização.

A ABPQD é a ÚNICA responsável plena pelo Evento “Brasília sob Asas” ! e
nesta iniciativa NÃO possui NENHUM vínculo com qualquer escola ou clube!
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Portanto, toda e qualquer informação ou dúvida deverá ser esclarecida
diretamente com a ABPQD.

*Hospedagem Informativo 01

*Regras Gerais Informativo 02

Nosso novo número ABPQD (15) 98161.4321

Atenciosamente,

ABPQD


