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Câu 1: Nội dung hoạt động của CLBHK?

- Hoạt động bay thể thao, giải trí trên các phương tiện bay có người điều khiển.

- Điều khiển từ xa các loại mô hình máy bay.

- Nhảy dù và dù bay các loại.

- Nghiên cứu chế tạo, sản xuất, lắp ráp các phương tiện bay phục vụ nhu cầu hoạt động của CLBHK v

- Huấn luyện, đào tạo người điều khiển các phương tiện bay thể thao và giải trí.

- Hoạt động TDTT hàng không.

- Các dịch vụ hàng không khác.
Câu 2: Những phương tiện được phép bay đối với CLBHK?

- Máy bay thể thao, máy bay huấn luyện, máy bay ( trực thăng và vận tải hạng nhẹ) dùng để thả dù, m

-

Mô hình máy bay điều khiển từ xa.

- Khinh khí cầu có hoặc không có người điều khiển.
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- Dù nhảy, dù bay, dù kéo.

- Các thiết bị bay tương tự khác.
Câu 3: Những điều kiện để hội viên tham gia bay, nhảy dù?

- Được học tập, chuẩn bị mặt đất đầy đủ các nội dung lý thuyết chuyên ngành, có kết quả kiểm tra đạt

- Đủ sức khỏe ( theo kết luận của Viện y học hàng không và kết quả kiểm tra sức khỏe trước chuyến ba

- Có tâm lý vững vàng, có nguyện vọng và sẵn sàng tham gia bay, nhảy dù.

- Đã mua bảo hiểm thân thể.
Câu 5: Quyền lợi của hội viên khi tham gia CLB?
- Được phép tham gia hoạt động theo nguyện vọng tại đơn xin gia nhập CLBHK.

- Các thành viên CLBHK tự nguyện đóng góp phương tiện hoặc nguồn kinh phí lớn để xây dựng CLBH

- Được cấp bằng, chứng chỉ theo đúng chuyên môn được học tập.

- Đối với các hội viên là công dân có năng khiếu và thành tích xuất sắc sẽ được ưu tiên xét tuyển phục
Câu 6: Trách nhiệm của hội viên khi tham gia CLB?
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- Tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật, quy chế và các quy định khác của CLB. Đoàn kết xây dựng CLB h

- Tích cực học tập, tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt đạt được những yêu cầu theo chương trình huấn

- Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định về công tác bảo mật, tuyệt đối giữ bí mật quân sự, bí mật n

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp lệ phí, học phí và bảo hiểm thân thể theo quy định.

- Tự bảo đảm các nhu cầu cá nhân ngoài thời gian sinh hoạt tại CLBHK. Khi có quan hệ với cá nhân v

- Tuyên truyền, giới thiệu hội viên mới cho CLBHK.
Câu 7: Các hoạt động bay của CLB?
-

Bay đào tạo , bay củng cố kỹ thuật và nâng cao cho học viên, phi công trên các

- Bay thả dù từ máy bay, trực thăng.

- Bay giải trí,

biểu diễn và thi đấu kỹ năng bay.

Câu 8: Các hoạt động nhảy dù của CLB?
- Nhảy dù từ máy bay ( trực thăng), từ khinh khí cầu hoặc từ các đỉnh núi, tháp cao tầng.

- Dù lượn lợi dụng sức gió từ các sườn núi.
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- Dù bay có động cơ.
Câu 9: Các hoạt động điều khiển mô hình bay của CLB?
- Điều khiển bay theo chương trình huấn luyện cơ bản.

- Điều khiển các động tác kỹ thuật phức tạp, cao cấp theo luật thi đấu quốc tế.

- Bay trên các thiết bị mô phỏng ( buồng tập lái máy bay).
Câu 10: Điều kiện tổ chức hoạt động bay của CLBHK?
- Khi tổ chức hoạt động bay CLBHK phải tuân thủ quy định tại các văn bản sau:

+ Luật hàng không dân dụng Việt Nam.

+ Quy chế không lưu hàng không dân dụng Việt Nam.

+ Quy tắc về bay, quản lý và điều hành bay trong vùng trời Việt Nam.

+ Quy chế dự báo, thông báo bay.

+ Quy chế bay trong khu vực sân bay.

+ Điều lệ bay, điều lệ công tác chuyên ngành và các quy định có liên quan dến hoạt động bay, nhảy d
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- Các tổ chức, cá nhân sở hữu phương tiện bay không được tổ chức hoạt động bay khi chưa được các
Câu 11: Các hành vi bị nghiêm cấm?
- Tổ chức bay không có thông báo, dự báo.

- Tổ chức bay trong khu vực cấm bay ( trừ khi được cấp có thẩm quyền cho phép).

- Vận chuyển trên phương tiện bay chất nổ, chất cháy, súng đạn, hàng cấm.

- Phóng, bắn, thả từ trên không vật dụng, tài liệu, hàng hóa, các chất gây hại hoặc chứa đựng nguy cơ

- Treo cờ, biểu ngữ, sơn, vẽ, quảng cáo, phát loa tuyên truyền trên phương tiện bay khi chưa được phép

- Sử dụng phương tiện bay không có đăng ký hoặc dấu hiệu đăng ký, dấu hiệu quốc tịch không phù h

- Cho phép máy bay chưa được nhà chức trách kiểm tra, cấp phép khả phi tham gia hoạt động trên vùn

- Sử dụng phương tiện có tiếng ồn vượt quá tiêu chuẩn quy định.
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