NOTEIKUMI
Lidojuma laika apstākĜi, lidojuma atcelšana
•

Lidojums notiek piemērotos laika apstākĜos, kad vēja stiprums nepārsniedz 5-6
m/s un nav nokrišĦu.

•

Ja sarunātajā lidojuma laikā pasažieri neierodas uz lidošanu, tad nauda netiek
atgriezta atpakaĜ, lidojumu nevar pārcelt uz citu dienu.

•

Lidojumu var atcelt nepiemēroti laika apstākĜi lidošanai, kas ir atrunāti Civilās
aviācijas aăentūras izdotajos noteikumos „Noteikumi par gaisa (karstā gaisa)
balonu ekspluatāciju Latvijas Republikā Latvijā”.

•

Ja lidojums tiek atcelts laika apstākĜu dēĜ, tad tas tiek pārcelts citā piemērotā
laikā. Par to nav papildus jāmaksā.

•

UzĦēmums nesedz pasažiera radušos izdevumus un neērtības, kas ir saistītas
ar nenotikušu lidojumu.

•

Līdz balona pacelšanās starta vietai pasažieriem pašiem jānokĜūst ar savu
transportu, izĦemot gadījumu, ja ir norādīts piedāvājumā, ka nokĜūšana uz
starta vietu ir iekĜauta pakalpojumā.

Drošība
•

Visi pasažieri lidojuma laikā ir apdrošināti.

•

Uzmanīgi jānoklausās un jāievēro pilota instrukcija pirms lidojuma un balonā.

•

Balona tuvumā stingri aizliegts pīpēt.

•

Balonā nedrīkst lietot alkoholu un lidot iereibušam.

•

Nedrīkst kāpt virsū uz gaisa balona apvalka.

•

Pilots jābrīdina par pasažieru iespējamām veselības problēmām.

•

Par lidojuma drošību atbild gaisa balona pilots.

•

Par pasažieru pazaudētām un sabojātām mantām lidojuma laikā uzĦēmums
neuzĦemas atbildību.
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•

Lidošana gaisa balonā notiek aptuveni stundu. Starta vietas sameklēšana,
balona piepūšana, izjaukšana pēc lidojuma, atgriešanās starta vietā ilgst
aptuveni 2h. Lidojumam kopā vajag ieplānot vismaz 3-4 stundas.

•

Lidojuma laikā balonā bez jums būs arī citi pasažieri, ja nebūsiet iegādājies
īpašu lidojumu bez citiem pasažieriem.

•

Lidojuma cenā ietilpst stundu ilgs lidojums, apdrošināšana, pasažieru
nogādāšana atpakaĜ ar transportu līdz starta vietai.

•

Piemērotākais lidojumu laiks ir no aprīĜa līdz oktobrim, no rīta pēc saullēkta
un vakaros 2h pirms saulrieta. Ir iespēja lidot arī ziemā. Piemērotu laiku
nosaka balona pilots. Dienu pirms sarunātā lidojuma notiek kontaktēšanās ar
pilotu, lai uzzinātu, vai norunātais laiks ir piemērots lidošanai.

Piemērots apăērbs
•

Lidošanai nav nepieciešams īpašs apăērbs. Jāăērbjas tā, lai būtu ērti. Dāmām
ieteicami apavi bez augstiem papēžiem un bikses. Lidojot augstu gaisā laika
apstākĜi ir līdzīgi kā uz zemes. Agri no rīta, tūlīt pēc saullēkta un vēlu vakarā,
kad saule jau norietējusi, var būt diezgan vēss, tāpēc ieteicams paĦemt līdzi
siltu vējjaku.

Kas var lidot
•

Lidojumi ieteicami no 7 gadu vecuma. Par citu vecumu ieteicams konsultēties
pirms lidojuma rezervēšanas.

•

Bērni līdz 18 gadu vecumam var lidot tikai pieaugušo pavadībā.

•

Nav ieteicams lidot sievietēm, kuras ir grūtniecības stāvoklī, pasažieriem ar
muguras, gūžas un kāju slimībām, ar ausu kaitēm, pēc nesen notikušas
operācijas. Pirms lidojuma rezervēšanas ieteicams konsultēties ar pilotu, lai
noskaidrotu precīzus apstākĜus, kuras personas nevar lidot. Ja veselības
apstākĜi neĜauj pašiem lidot balonā, ieteicams piedalīties ăimenes locekĜu vai
draugu pavadīšanā, kuri plāno lidot ar balonu. Būs interesanti vērot, kā tiek
piepūsts gaisa balons, sekot līdzi pa zemi lidojošajam balonam, izpūst no tā
gaisu.
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•
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Pasažieriem ar īpašām vajadzībām (piemēram, ja tiek lietots ratiĦkrēsls), pirms
lidojuma rezervēšanas jābrīdina pilots par savām vajadzībām.

IETEIKUMI
•

Neaizmirstiet paĦemt līdzi uzlādētu fotokameru, fotofilmiĦas, visu, kas
nepieciešams, lai iemūžinātu pasakainus skatus.

•

Sargājiet savas mantas, piemēram, video vai foto kameru, brilles, lai tās
nesabojātu un nepazaudētu!

•

Drīkst aicināt līdzi savus draugus un paziĦas vērot lidojumu no savām
automašīnām. Pavadītājiem, esot pie balona, jāievēro drošības noteikumi.
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