DICAS PREPARATÓRIAS - PARAPENTE SÃO VICENTE SP
(Voo Duplo de Instrução)
VESTUÁRIO
- AGASALHO: mesmo em dias quentes e CALÇADO FECHADO: Com solado emborrachado que evite
escorregões. É Proibido: trajes de banho (sunga, biquíni...) e calçados inadequados (chinelo, sandália,
papete...).
NA VÉSPERA
- Não ingerir bebidas alcoólicas ou substâncias tóxicas na véspera e no dia da atividade;
- À noite procurar fazer refeições leves e dormir bem.
NO DIA
- Não se esqueça de trazer muita disposição e alegria!
OBSERVAÇÕES:
- Levar documento de identificação (RG ou Carteira de Habilitação ou Passaporte).
- Quem pode voar: O Passageiro deverá ter no mínimo 18 anos e no máximo 130kg. O peso do passageiro
está ligado diretamente no conforto em voo, na segurança na decolagem, no tempo de voo e na segurança
no pouso. Desaconselhamos pessoas com problemas cardíacos, labirintite, síndrome do pânico e aerofobia;
- Normalmente o melhor horário para voar é das 10h00 às 15h00;
- O horário do voo agendado é aproximado, podendo ocorrer atrasos, devido condições meteorológicas e fila
para decolagem;
- Duração do Voo: de 3 a 10 minutos (depende das condições meteorológicas);
IMPORTANTE:
- O agendamento dos voos tem um prazo de validade de 1 (um) mês. Se por motivos de força maior o
passageiro não consiga fazer o Voo de Instrução neste período, cabe a ele o controle e a administração deste
agendamento para mantê-lo ciente da data limite para o seu voo. O Voo Duplo de Instrução (Parapente)
poderá ser reagendado sem custo nenhum por mais um mês... e assim subsequentemente até o limite de 6
(seis) meses (180 dias) da data do pagamento do mesmo. É importante salientar que pode acontecer do
passageiro não conseguir realizar o voo na data agendada, tendo que fazer o reagendamento por uma ou até
mais vezes, a atividade depende de condições climáticas ideais para a segurança do voo, portanto, só
realize o pagamento e agendamento do voo caso tenha certeza que deseja e poderá realizar o voo dentro do
prazo máximo de validade dos 6 meses;
- Caso o cliente desista de voar, não haverá devolução dos valores;
- Agendar com pelo menos 7 dias úteis de antecedência;
- No dia do voo o passageiro deverá ligar para o instrutor (telefone será enviado no voucher) entre 08h00 e
09h00 da manhã, para confirmar as condições do tempo. Caso não consiga comunicação com o mesmo,
comparecer mesmo assim no dia e horário marcados para o voo;
- No caso do cliente não fazer nenhum contato telefônico e nem aparecer no dia e horário e local do ponto de
encontro, perderá a validade do voo (no-show), sem direito a ressarcimento dos valores e reagendamento;
- No dia do voo o passageiro deverá preencher o "FORMULÁRIO de AVALIAÇÃO de HABILIDADE" no Clube
de Voo (CVLLP), e surgindo qualquer dúvida o instrutor de voo irá auxiliar;
- A Caiçara Expedições não se responsabiliza por outros serviços ofertados pelos Pilotos como Foto, Vídeos
e outros;
- A Caiçara Expedições se reserva ao direito de cancelar a atividade caso ocorram intempéries ou outros
fatores que impossibilitem o bom andamento do serviço e a segurança dos participantes; sendo assim uma
outra data será agendada.

____________________________________________________
Assinatura + Nome Legível do próprio Cliente ou Responsável.

