SEGURO DESPORTIVO
A QUEDA LIVRE é uma escola de pára-quedismo certificada desde 1998 pela
Federação Portuguesa de Pára-quedismo, que está encarregue pela fiscalização
de toda a actividade desta modalidade.
O seguro é realizado através da Federação Portuguesa de Paraquedismo na
seguradora Tranquilidade - Apólice nº 0001286783

Federação Portuguesa de
Paraquedismo

Tem uma franquia de 175 € e as coberturas são:
- Morte ou invalidez permanente = 12.500 € (menores de 14 anos, só despe sas de funeral)
- Despesas tratamento/repatriamento = 1.250 €
Maiores de 70 anos, só cobre risco de morte.

EQUIPAMENTOS
Todos os equipamentos são periodicamente inspeccionados e cada um tem o seu documento individual,
que é sempre assinado e verificado em cada data de sua inspecção, por um responsável na área em
questão.

ACTIVIDADE
Parece uma actividade mais perigosa do que é na realidade, passo a explicar basicamente a constituição

de um pára-quedas: estes equipamentos são constituídos por duas asas, uma que se chama a asa
principal e outra a asa de reserva. Habitualmente a asa de abertu ra durante a actividade será a asa do
pára-quedas principal, no entanto, como é uma asa com maior uso, caso exista algo fora do normal, ou
por alguma questão alheia ao instrutor (por exemplo, um cordão que passou fora do local devido na
abertura, alguma parte que não abre tão bem como deveria, etc) e xiste uma outra asa do pára -quedas, a
que se chama de asa de reserva, que só é dobrada por dobradores certificados para esse efeito e tem
outro tipo de características que accionam de uma forma mais rápida e efi caz a abertura.
Para além disso, caso aconteça algo totalmente fora do normal em que o instrutor de tandem não consiga
abrir alguma das asas do pára-quedas, existe ainda um dispositivo de segurança nos equipamentos, que
está programado para accionar de imediato a asa de reserva caso a velocidade que atinja à altitude
programada seja maior do que a que seria suposto.
No dia da actividade, antes do salto, cada instrutor explica todo o processo e tira todas as dúvidas aos
saltadores. Para além disso a nossa actividade está assegurada, cumprindo os regulamentos desportivos
da modalidade. Em todo o caso, pode sempre contactar com a Federação Portuguesa de Pára -quedismo
e colocar todas as suas questões sobre a escola, os equipamentos e os instrutores.
Na nossa escola assumimos o respeito por todos os métodos e procedimentos de segurança com uma
equipa totalmente certificada e profissional. Será sem dúvida uma experi ência fantástica que vão adorar.

