POKYNY PRO PASAŽÉRY
Obdrželi jste letenku pro let horkovzdušným balónem se společností Hoši v koši s.r.o. Před jejím využitím
byste měli znát tyto informace:
PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ
Pro to, abychom si Vás zařadili do evidence mezi přihlášené pasažéry, je třeba nejdříve letenku aktivovat.
Aktivaci provedete tak, že nám zavoláte na telefonní číslo: 725 813 306 nebo zašlete e-mail na:
info@hosivkosi.cz. Pokud budete posílat e-mail nebo Vám telefon hned nezvedneme, vždy se Vám
ozveme zpět abychom Vaše přihlášení potvrdili a společně domluvili podrobnosti k letu. Pro přihlášení
mějte vždy připravené číslo Vaší letenky! Přihlášení a případné rezervování termínu letu je třeba provést
alespoň 14 dní před požadovaným termínem s ohledem na počasí a před Vámi přihlašené pasažéry.
TERMÍN LETU
Termín Vašeho letu si můžete domluvit přímo při aktivaci letenky nebo až následně kdykoliv dle Vašich
časových možností. 1 - 2 dny před domluveným termínem Vás budeme kontaktovat s přesnějšími informacemi o počasí a místě a času setkání. Pokud nebude možné let uskutečnit z důvodu nepříznivého
počasí, navrhneme Vám další nejbližší možné termíny letu.
Balón má poměrně přísné nároky na povětrnostní podmínky a počasí se může navzdory předpovědi
změnit i několik hodin před letem. Obvykle však víme 1 den předem, zda bude možné let uskutečnit či
nikoliv. S ohledem na tyto okolnosti prosíme, nenechávejte domluvení termínu na poslední chvíli!
PRŮBĚH LETU
Na místě předem domluveného setkání určíme, s ohledem na aktuální směr větru, místo startu, na které
Vás převezeme. Tam dostanete jednoduché instrukce k letu, proběhne příprava a postavení balónu. S
přípravou balónu nám pasažéři mohou pomáhat, vždy je ale třeba vyčkat instrukcí pilota nebo doprovodného personálu! Příprava balónu zabere cca 30 - 40 min. Samotný let bude trvat cca 1 hod. (50 - 70 min. dle
podmínek pro vhodné a bezpečné přistání). Celá akce až po odvoz pasažérů zpět na místo setkání většinou trvá 3 - 4 hod. Během letu můžete fotografovat i filmovat.
Po přistání a sbalení balónu proběhne slavnostní křest prvoletců a slavnostní přípitek sektem na zakončení. Každý prvoletec obdrží Křestní list vzduchoplavce. Následně Vás odvezeme zpět na místo setkání.
Let balónem je v období od jara do podzimu možné realizovat pouze brzy ráno po východu slunce nebo
navečer, cca 2 hod. před západem. Přes den nám let znemožňuje termické proudění způsobené ohřátím
vzduchu sluncem. V zimních měsících lze díky absenci termiky létat po celý den.
JAK SE NA LET OBLÉCI
Doporučujeme vzít si na sebe tmavší a hlavně pohodlné oblečení, které se může během akce zašpinit a
pevnou sportovní obuv. Při ranních letech bývá na loukách rosa, proto je vhodná nepromokavá obuv.
Během letu je v balónu podobná teplota jako na zemi, proto není nutné se nijak více oblékat. Případné
oblečení navíc Vám na místo přistání může převézt posádka doprovodného vozidla.

!!!
Prosíme, informujte nás o jakémkoliv tělesném nebo zdravotním handicapu předem při
rezervaci Vašeho letu. Letenka je počítána pro pasažéra o hmotnosti do 100 Kg, při vyšší
hmotnosti je nutná konzultace s pilotem (balón má omezenou nosnost).
Děkujeme Vám a přejeme krásný zážitek v koši balónu!

www.hosivkosi.cz

