Requisits

1- Quan arribis a Skydive Empuriabrava, abans de saltar amb paracaigudes hauràs d’identificarte.

2- Els menors d’edat necessiten l’autorització dels seus pares i tutors legals. Si els pares
acompanyen el menor, cal que signin el formulari d’inscripció i que presentin tant la seva
pròpia identificació com la del menor. Si els pares no poden ser-hi el dia del salt, és
imprescindible que el menor entregui la seva autorització manuscrita i signada pels dos pares,
juntament amb una fotocòpia de la seva identificació i la dels pares. El pes mínim per saltar en
paracaigudes és de 35 kg.

3- Per saltar en paracaigudes es necessita una condició física normal. Algunes malalties o
problemes concrets requereixen una certificació mèdica que autoritzi el salt en tàndem, però
també n’hi ha que no permeten saltar. En cas de dubte, cal consultar un metge.
Les persones de més de 65 anys i les de més de 60 amb un pes vestit de més de 90 kg.
necessiten un certificat mèdic que les autoritzi expressament a saltar amb paracaigudes.
Les persones de més de 74 anys no poden saltar.
Les persones amb una discapacitat psíquica o sense mobilitat a les cames no poden saltar.

4- Si el pes del passatger tàndem supera els 110 kg vestit és important que ens ho comuniquis
en el moment de formalitzar la reserva. En aquest cas el salt en paracaigudes s'ha d'executar
durant les hores centrals del dia. Si no es comunica i el passatger no pot saltar perquè les
condicions no són les adequades per al seu pes, es perd el dipòsit.

5- És aconsellable que el mateix dia ens truquis abans de sortir de casa per tal de saber si les
condicions meteorològiques són les òptimes per saltar. Obrim a les 9 h (els caps de setmana, a
les 8.30 h) i el nostre telèfon és el +34 972 45 01 11.

6- Per saltar amb paracaigudes cal que portis roba còmoda. És imprescindible anar amb
pantalons llargs i còmodes i amb vambes. A l’estiu pots dur màniga curta, però desaconsellem
les samarretes de tirants. Durant la resta de l’any has de portar un jersei de més: a l’hivern, un
polar i uns guants ajustats, i en qualsevol altra època, un jersei extra, més o menys gruixut
segons la temporada.

7- És important no consumir alcohol ni drogues abans de saltar amb paracaigudes

