SKRYDŽIO KARŠTO ORO BALIONU SAUGOS INSTRUKCIJA
JŪSŲ SAUGUMAS YRA DIDŽIAUSIA MŪSŲ VERTYBĖ!
Kiekvienas, bent kartą išvydęs žemę iš oro baliono pintinės, įgauna nepamirštamų įspūdžių ir puikių emocijų.
Kad skrydis būtų saugus ir suteiktų nuostabų laisvės pojūtį, turėtumėte žinoti keletą niuansų:

PRIEŠ SKRYDĮ:
- Starto vietoje pilotas gali paprašyti Jūsų padėti paruošti balioną skrydžiui (žinoma, jei Jūs galite ir
esate tam pasiruošę).
- Bet kuriuo atveju, apie savo sveikatos sutrikimus ar nėštumą Jūs privalote informuoti pilotą.
- Prieš skrydį ir jo metu draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus. Draudžiama rūkyti arčiau nei 25
m nuo baliono.
- Stovėkite šalia Jūsų paskirto baliono ir stebėkite savo pilotą.
- Atidžiai klausykite savo piloto – jis Jums paaiškins saugumo instrukcijas.
- Mokykitės ir pakartokite saugaus nusileidimo poziciją.
- Laikykitės atokiau nuo baliono paruošimo teritorijos, ypač nuo ventiliatorių, nebent Jūsų pilotas
paprašys Jūsų prisidėti prie baliono paruošimo skrydžiui procedūros.
- Nestovėkite tarp baliono ir mašinos prie kurios yra pririštas balionas.
- Laikykitės saugaus atstumo nuo kitų balionų, mašinų, ventiliatorių ir kitos įrangos!
- Paslėpkite savo skaras, susitvarkykite laisvas rankoves, švarkus ir kt., nes ventiliatorius gali jas
įtraukti!
- Neimkite į balioną Jums priklausančių daiktų, jei skrydžio metu jie nebus Jums reikalingi.
- Nedėkite savo daiktų ant žemės prie baliono. Geriau juos laikykite rankose, palikite žemės
komandos automobilyje arba pasiimkite kartu į balioną (sutikus Jūsų pilotui).
- Įlipkite į krepšį kuo įmanoma greičiau, kai balionas jau bus paruoštas ir pilotas Jus pakvies.
- Įsikibkite į vieną ar dvi rankenas ir sulenkite kelius. Stovėkite ir rankas laikykite baliono viduje kol
jis kils.
SKRYDŽIO METU:
- Mėgaukitės akimirka – Jūs jau ore. Galite keistis vietomis su kitais keleiviais, žinoma, tarpusavio
sutarimu. Galite fotografuoti ir filmuoti.
- Draudžiama mėtyti įvairius daiktus iš krepšio.
- Draudžiame liesti degiklius, dujų talpas ar žarnas, baliono virves ir kt.
PRIEŠ NUSILEIDIMĄ:
- Susipakuokite savo kameras, akinius ir kitus priklausančius daiktus. Jūsų rankos turi būti laisvos ir
daiktai negali iškristi iš krepšio.
- Užimkite nusileidimo poziciją.
- Stovėkite nusileidimo pozicijoje tol, kol balionas visiškai sustos.
- Nepalikite baliono krepšio tol, kol negausite piloto leidimo.
NUSILEIDIMO METU DRAUDŽIAMA:
- Stovėti veidu atsisukus į nusileidimo kryptį.
- Laikyti rankas ar kitus Jums priklausančius daiktus krepšio išorėje.
- Laikytis už dujų tiekimo žarnų ar baliono virvių.
- Palikti balioną be piloto leidimo.
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BET KOKIOJE AVARINĖJE SITUACIJOJE:
- Užimkite nusileidimo poziciją.
- Nepanikuokite!
- Sekite piloto instrukcijas.
Dėmesio : statistiškai oro balionas yra viena saugiausių transporto priemonių. Tačiau skrydis oro
balionu yra aktyvi veikla, priklausanti nuo oro sąlygų, tad jis gali sukelti pavojų sveikatai ir gyvybei.
Aš perskaičiau, supratau grėsmes ir rizikas sveikatai ir pažadu laikytis instrukcijoje išdėstytų taisyklių.
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