
UMOWA NA SZKOLENIE UAVO

zawarta dnia ................................................... pomiędzy:
Panem/Panią ............................................................................................ PESEL...................................  
legitymującym/ą się dowodem osobistym seria.......................... Nr .......................................................
zwanym dalej Kandydatem 
a
Invest Mazury Sp. z o.o. prowadząca Ośrodek Szkolenia Lotniczego (OSL) z siedzibą 11-500 
Giżycko, ul. Olsztyńska 15A, (baza szkoleniowa na lotnisku Kętrzyn-Wilamowo, 11-400 Kętrzyn)  
reprezentowanym przez Prezesa Stanisława Tołwińskiego, zwanym dalej OSL, 
o treści następującej:

§ 1. Przedmiot umowy

       Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad uczestnictwa Kandydata w organizowanym
przez  OSL  szkoleniu  teoretycznym  i  praktycznym,  które  będzie  prowadzone  zgodnie  z
wprowadzonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Programem szkolenia do świadectwa
kwalifikacji  operatora  bezzałogowego  statku  powietrznego(UAVO),  z  uprawnieniem do  lotów w
zasięgu wzroku (VLOS): 
Kurs obejmuje: 
      1)    szkolenie teoretyczne w ilości 15 godzin wykładów prowadzonych metodą stacjonarną. 

2) szkolenie  praktyczne w ilości  5 godzin,  w tym co najmniej  4  godziny lotów,  gdy  masa
startowa  bezzałogowego  statku  powietrznego  nie  przekracza  5  kg  lub  8  godzin zajęć
praktycznych,  gdy masa startowa BSP wynosi powyżej 5 kg do 25 kg;

§ 2. Czas i miejsce szkolenia

1. Termin i  miejsce szkolenia:  zgodnie z  Planem szkolenia (harmonogramem) opracowanym
przed jego rozpoczęciem, w oparciu o  deklarowane możliwości czasowe  Kandydata oraz
możliwości techniczne OSL. Miejscem szkolenia jest lotnisko Kętrzyn-Wilamowo. 

2. Szkolenie  praktyczne  prowadzone  będzie  na  odpowiednim  do  rodzaju  szkolenia
bezzałogowym statku powietrznym.

§ 3. Oświadczenie stron

1.  OSL oświadcza, że   jest zarejestrowanym przez  Prezesa ULC ośrodkiem szkolenia lotniczego
i uprawnionym do prowadzenia ww. szkolenia. 

2    Kandydat  oświadcza,  że jest  obywatelem RP, korzysta w pełni  z  praw publicznych oraz
pragnie  odbyć  szkolenie  określone  w  §  1  i  dołoży  wszelkich  starań,  aby  je  zaliczyć  w
określonym w Planie szkolenia terminie. 

3. Kandydat  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  przedstawionym  mu  Planem  szkolenia kursu  i
zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§ 4.  Opłaty

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu teoretycznym i/lub praktycznym jest wniesienie przez
Kandydata opłaty za szkolenie przed jego rozpoczęciem.

2. Kandydat  wnosi  na  rzecz  OSL  opłatę  za  szkolenie  objęte  niniejszą  umową,  w  formie
przelewu na rachunek bankowy  nr 36 2030 0045 1110 0000 0074 8200,      z dopiskiem:
„za szkolenie do UAVO”  lub gotówką w kasie OSL na lotnisku.

3. Opłata za szkolenie teoretyczne do Świadectwa kwalifikacji UAVO, wynosi 1000.00 zł.
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4. Opłata za szkolenie praktyczne wynosi:
1) 750 zł na statku powietrznym OSL o masie startowej do 5 kg lub 500 zł  na statku 
powietrznym kandydata o masie startowej do 5 kg;
2) 1200 zł na statku powietrznym OSL o masie startowej od 5 do 25 kg lub 800 zł na statku
powietrznym kandydata o masie startowej powyżej 5 kg do 25 kg;

§ 5. Rozwiązanie umowy

1.   OSL może rozwiązać umowę z Kandydatem ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
- oświadczenia  złożone  przez  Kandydata  w  niniejszej  umowie  okazały  się

nieprawdziwe;
- w przypadku świadomego naruszenia przepisów lotniczych. 

      -   w  przypadku,  jeśli  dalsze  szkolenie  mogłoby  zagrażać  bezpieczeństwu  lotów,  a
spowodowane jest brakiem koniecznych uzdolnień lub cechami psychomotorycznymi.

2. Kandydat  może  rozwiązać  umowę  zachowując  prawo  do  zwrotu  wpłaconej  kwoty  po
odliczeniu kosztów odbytego szkolenia,  jeżeli  OSL nie  jest  w stanie realizować  dalszego
szkolenia w terminie określonym planem szkolenia, o którym mowa w § 2 punkt 1, z przyczyn
technicznych  lub  kadrowych,  za  wyjątkiem  przyczyn  meteorologicznych,  ograniczeń  w
przestrzeni  powietrznej  i  innych  niezależnych  od  OSL  (wówczas  plan  szkolenia  ulega
stosownej korekcji w zakresie terminów).

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa wchodzi  w życie z dniem podpisania i  obowiązuje do dnia zakończenia
szkolenia tj. wystawienia Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

2. Strony dołożą wszelkich starań, aby ewentualne problemy powstałe w toku  realizacji umowy
rozstrzygane były polubownie. W przypadku braku możliwości ich polubownego rozwiązania,
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby OSL.

3. W  zakresie  nieuregulowanym  umową  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu  cywilnego,
Ustawy Prawo lotnicze oraz przepisy wydane na jej podstawie.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
5. Umowa  została  sporządzona  i  podpisana  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  po

jednym dla każdej ze stron. 
6. Plan szkolenia kursant  otrzymuje  po  podpisaniu umowy i  dokonaniu  wpłaty   a  Program

szkolenia jest/będzie  dostępny w siedzibie OSL i u wykładowcy - instruktora.

          KANDYDAT                                                              OSL “INVEST MAZURY”
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