PATARIMAI KELEIVIAMS, BESIRUOŠIANTIEMS SKRISTI ORO BALIONU

Bendrieji dalykai:
oro baliono krepšyje ir dešimties metrų spinduliu nuo krepšio, kupolo ir baliono priekabos
draudžiama rūkyti.
prieš ir skrydžio metu nevartoti alkoholinių gėrimų;
apranga: geriausiai tinka medvilniniai sportiniai rūbai, tvirta sportinė avalynė, pageidautina su
auliukais tam, kad geriau apsaugotų kojų sąnarius;
aukštakulniai bateliai visiškai netinka skrydžiui oro balionu;
už foto ir video kamerų saugumą skrydžio metu (o ypač nusileidimo metu) atsako patys keleiviai;
negalima pasiimti ir skrydžio metu naudotis aštriais bei stikliniais daiktais.
Prieš skrydį:
Skrydis oro balionu prilygsta kitoms sporto šakoms ir reikalauja iš keleivio tam tikro fizinio
pasiruošimo. Piloto nurodymu Jūs aktyviai dalyvausite pripučiant oro balioną ir jį supakuojant, bet tik
tuo atveju, jeigu Jūs sutinkate ir jaučiatės esą tam pasiruošę. Jeigu Jūs turite problemų su širdimi, kraujo
apytaka, plaučiais, neseniai buvote operuoti ar esate nėščia, geriausia prieš skrendant pasitarti su
gydytoju. Apie tai reikia informuoti ir orlaivio pilotą.
Starto ir skrydžio metu:
pilotas padės Jums įlipti į krepšį ir nurodys vietą krepšyje, kur Jūs turėsite stovėti;
laikykitės tik už tam specialiai skirtų virvių, esančių krepšio viduje;
nemėtykite iš krepšio jokių daiktų;
nesėdėkite ant krepšio krašto ar cilindrų;
nelieskite ir nesilaikykite už parašiuto ir kitų kupolo virvių, dujų žarnų.
Leidžiantis:
klausykite visų piloto nurodymų. Nepamirškite, kad krepšys gali apvirsti;
žiūrėkite skridimo kryptimi tam, kad laiku pajustumėte krepšio kontaktą su žeme;
abiem rankomis laikykitės už krepšio viduje esančių laikymosi virvių;
lengvai sulenkite kojas per kelius, bet jokiu būdu nesisėskite ant krepšio dugno;
nelaikykite galvos virš dujų cilindrų ir krepšio krašto;
išlipkite iš krepšio tik pilotui davus komandą.
Savo gera nuotaika, sportiniu nusiteikimu, o taip pat laikydamiesi būtinos disciplinos, Jūs
prisidėsite prie to, kad skrydis oro balionu paliktų Jums neišdildomus įspūdžius. Skrydžio metu
krepšyje nepatirsite jokių nemalonių. Pojūčių: galvos sukimosi, perkrovų, oro duobių ir pan. Pilotas
mielai atsakys į visus Jums iškilusius klausimus.

