Přepravní podmínky
Na základě požadavků leteckých předpisů a pro zajištění bezpečnosti cestujících a posádky vrtulníku, je nutné
dodržovat následující přepravní podmínky:
1)

Před nastoupením do vrtulníku cestující musí podstoupit bezpečnostní detekční kontrolu a prohlídku
zavazadla.

2)

Na palubě nesmí být během přepravy u sebe ani v zavazadle následující předměty:
a) Výbušniny, střelivo, pyrotechniku,
b) Zbraně a hračky napodobující zbraně,
c) Nože a všechny další předměty bodné a sečné povahy
d) Radioaktivní materiál,
e) Hořlavé, nehořlavé a jedovaté plyny,
f) Magnetický materiál a ostatní nebezpečné zboží,
g) Okysličovadla a organické peroxidy,
h) Žíraviny a rtuť,
i) Jedy a infekční látky.
j)
Hořlavé tekutiny.

3)

Na palubu vrtulníku je možné si vzít pouze malé množství tekutin. Tekutiny musí v obalu maximálně 100 ml.
Všechny obaly musí být umístěny v jednom průhledném uzavíratelném sáčku o maximálním obsahu 1 litr na
osobu. Za tekutiny jsou považovány následující:
a) Voda, nápoje, polévky, sirupy,
b) Krémy, pleťová mléka a oleje,
c) Parfémy,
d) Spreje,
e) Gely včetně šampónů a sprchových gelů,
f) Nádoby pod tlakem včetně pěny na holení, pěnových tužidel a dalších pěnových přípravků a deodorantů,
g) Pasty (např. zubní pasta),
h) Směsi tuhých a tekutých materiálů, a
i)
Další materiály podobných vlastností.

4)

Cestující jevící známky opilosti, nebo požití drog budou z přepravy bez náhrady vyloučeni.

5)

Cestující nesmí nastoupit/vystoupit do/z vrtulníku pokud se točí rotory, anebo není zabezpečená proškolená
obsluha, která jim pomůže do/z vrtulníku.

6)

Během letu musí být mobilní telefon vypnut a cestující musí sedět klidně na sedačce a neobtěžovat pilota.

7)

V žádném případě nesmí opustit vrtulník bez pokynu pilota.

8)

V případě mimořádných situací musí sedět klidně na sedačce a nerušit pilota.

9)

Max. hmotnost na sedačce je 120kg. Pokud cestující tuto hmotnost přesahuje je povinen si zakoupit jedno
místo navíc.

10)

Přeprava malo-rozměrných zavazadel do 5kg – příruční zavazadlo – je povolena

11)

V případě přepravy bagů cestujících je možné vzít pouze dva cestující a dva bagy na palubu vrtulníku R-44.

12)

Příjemce služby je povinen dodržovat pokyny a nařízení poskytovatele služby. Tj. Nevstupovat do prostorů,
které jsou ohraničeny bezpečností páskou, bez obsluhy vrtulníku nevstupovat do prostoru vrtulníku.

