Chciałbyś skoczyd ze spadochronem w tandemie?
Nic prostszego. Z nami możesz to zrobid!
Zapraszamy na skoki od marca do listopada, a dla najodważniejszych przez
cały rok!
•
•
•
•

bez badao lekarskich, specjalistycznych
szkoleo i ubezpieczeo
wystarczy 10 min. przygotowania i już
możesz wyskoczyd z samolotu tak jak
inni skoczkowie spadochronowi!
to możliwe, ponieważ skacząc
w tandemie przez cały czas jesteś
podpięty do tandem pilota!
umów się na spotkanie – tel. 601 752
680, 609 099 291

Zwykle zapraszamy na skoki indywidualne, natomiast specjalnie
dla firm przygotowaliśmy wyjątkową ofertę na rozpoczęcie
sezonu spadochronowego 2011.

„PRZYGODA W PRZESTWORZACH”
to:
 specjalna oferta skierowana do przynajmniej jednej grupy
10-osobowej z danej firmy lub dwóch grup 5- osobowych
 możliwośd wyboru przez Paostwa jednego z lotnisk
w Polsce, Niemczech lub w słowackich Tatrach
 ustalany przez Paostwa wybór optymalnego terminu
skoków
 możliwośd połączenia skoków spadochronowych z innym
szkoleniem lub imprezą integracyjną
 wyjątkowy prezent dla wyróżniających się pracowników
lub oryginalna gratyfikacja dla kontrahentów
www.skokwtandemie.pl

Bezpieczeostwo. Adrenalina. 100% satysfakcji.
Skoki spadochronowe w tandemie to:
 opuszczenie pokładu samolotu na
wysokości 4000 metrów
 50 sekund swobodnego spadania
 prędkośd 200 km/h
Krzysztof Wiśniewski „Wiśnia”
Spadochroniarstwem zajmuje się zawodowo od 14 lat. Na co dzieo związany
z Aeroklubem Wrocławskim - Ośrodkiem Szkolenia Lotniczego FTO/CTO.
Instruktor spadochronowy PJIR, AFF, tandem pilot. Prywatnie – bardzo
kontaktowy, sympatyczny, ciągle uśmiechnięty człowiek z ogromnym
poczuciem humoru.
"Wiśnia" ma na koncie ponad 1400 skoków i tyle samo bezpiecznych
lądowao. Wykonywał też skoki pokazowe w nietypowe miejsca, jak np.
Wyspa Piaskowa, Pola Marsowe i pergola przy Hali Stulecia we Wrocławiu,
stadion w Lesznie (Grand Prix Europy w żużlu), zamek w Kórniku („Dni
Kórnika”) czy wrocławska rzeka Odra (skok pokazowy podczas zawodów
spadochronowych „O Błękitną Wstęgę Odry”).

Bagicz, 23 lipca 2010r. Skok tandemowy na plażę. Na zdj. Krzysztof
Wiśniewski, Małgorzata Rogowska, Sławomir Król.
www.skokwtandemie.pl

Gdy chod raz skoczysz ze spadochronem,
uznasz, że wszystko jest możliwe.
O naszych skokach
wielokrotnie mówiły media

www.skokwtandemie.pl

