
INSTRUKCJA CHECK-IN OLIMPIC SKYDIVE   (domena: voucher.checkin.online) 
 

strona check-in prezentowane informacje: 
 
lewa kolumna 
 
TWÓJ KOD 
to kod jaki otrzymałeś po złożeniu i opłaceniu zamówienia w konfiruratorze na stronie 
głównej olimpic-skydive.pl 
 
TWOJE DANE 
to imię i nazwisko osoby, która złożyła zamówienie w konfigruratorze na stronie głównej 
olimpic-skydive.pl 
 
DANE OSOBY SKACZĄCEJ 
to imię i nazwisko pasażera skoku w tandemie , możesz je zmienić. zmiana nazwiska 
pasażera skoku tandemowego podlega opłacie w wysokości prezentowanej na stronie check-
in. 
 
OPCJE DODATKOWE 
to opcje, które możesz wybrać dodatkowo podczas dokonywania odprawy przed skokiem w 
tandemie, niektóre z tych opcji są bezpłatne inne podlegają opłatom w wysokości 
prezentowanej na stronie check-in 
 
OPCJA 
filmowanie handycam 
jeśli posiadasz bilet elektroniczny na skok w tandemie bez  wykupionego wideofilmowania  
do skoku możesz podczas odprawy przed skokiem w tandemie zakupić to wideofilmowanie. 
Po dokonaniu zakupu tej opcji i zatwierdzeniu odprawy nie będziesz miał możliwości zmiany 
tej wartości  po ponownym zalogowaniu się na stronie check-in.  
Kamera na ręku tandem-pilota pozwala na nakręcenie ujęć: przed wejściem do samolotu, w 
trakcie lotu na wysokość 4000 m po wyskoku z samolotu podczas swobodnego spadania (ok. 
60 sek.) otwarcia spadochronu, lotu pod otwartą czaszą spadochronu, w tym emocji 
skaczącego podczas lądowania. 
 
OPCJA 
kamera zewnętrzna 
jeśli posiadasz bilet elektroniczny na skok w tandemie bez  wykupionego wideofilmowania  
do skoku możesz podczas odprawy przed skokiem w tandemie zakupić to wideofilmowanie. 
Po dokonaniu zakupu tej opcji i zatwierdzeniu odprawy nie będziesz miał możliwości zmiany 
tej wartości  po ponownym zalogowaniu się na stronie check-in.  
Filmowanie przez dodatkowego skoczka, który ma kamerę zainstalowaną na kasku, pozwala 
na nakręcenie ujęć: przed wejściem do samolotu, w trakcie lotu na wysokość 4000 m, po 
wyskoku z samolotu podczas swobodnego spadania (ok. 60 sek.), otwarcia spadochronu, 
lądowania, wręczenia certyfikatu z dalszej perspektywy. NIE BĘDĄ filmowane ujęcia lotu pod 
otwartą czaszą spadochronu, w tym emocje po zawiśnięciu na czaszy. 
 



OPCJA 
tandembox  
ta opcja wyświetlana jest tylko w przypadku wybrania jej i opłacenia podczas składania 
zamówienia w konfiguratorze na stronie głównej olimpic-skydive.pl. Jeśli nie jest 
prezentowana oznacza to, że posiadasz tylko bilet elektroniczny w postaci kodu 
alfanumerycznego ,w celu dokonania odprawy przed skokiem w tandemie  
 
OPCJA 
ubezpieczenie kosztów podróży  
Podaj odległość w jedną stronę jaką masz do pokonania do miejsca wykonania usługi skoku 
w tandemie.  
Podana wartość określa ilość kilometrów odległości pomiędzy miejscem wyjazdu a miejscem 
wykonania usługi. 
System wyliczy długość drogi  do przejechania w obydwie strony tam i z powrotem 
Wartość ilości kilometrów musi zawierać się w przedziale od 30 do 700 km 
Po wpisaniu odległości i zatwierdzeniu odprawy nie będziesz miał możliwości zmiany tej 
wartości  po ponownym zalogowaniu się na stronie check-in.  
 
OPCJA 
ubezpieczenie ARC-T 
Ubezpieczenie Any Reason Cancelation TANDEM - (ARC-T)  
warunki: • ARC-T - ubezpieczenie terminu skoku, pozwala na jednokrotną zmianę 
zarezerwowanego terminu skoku po ustaleniu terminu rezerwacji na stronie głównej w 
zakładce: „check-in” • Użytkownik posiadający ubezpieczenie ARC nie ponosi opłat za 
jednokrotną zmianę, z własnej inicjatywy, wybranego terminu rezerwacji po ustaleniu 
terminu na stronie głównej w zakładce: check-in i nie traci prawa do wykorzystania 
zakupionego vouchera na skok w tandemie lub lot widokowy. • ubezpieczenie ARC obejmuje 
jednokrotną zmianę terminu rezerwacji. • zmiana terminu rezerwacji dokonywana jest przez 
administratora systemu rezerwacji lub przez pasażera tandemu na stronie głównej w 
zakładce: check-in • w przypadku zmiany terminu realizacji usługi skoku w tandemie nie 
objętego ubezpieczeniem ARC-T naliczona zostanie opłata za zmianę terminu realizacji usługi 
w wysokości  prezentowanej na stronie check-in. 
 
 
OPCJA 
ubezpieczenie NNW pasażera tandemu 
ubezpieczenie NNW na sumę ubezpieczenia 80 000 zł szczegółowe warunki ubezpieczenia 
NNW znajdują się w warunkach ubezpieczenia NNW skoku w tandemie na stronach 
informacyjnych serwisu. www.olimpic-skydive.pl  
Po wykupieniu tej opcji zostaniesz ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków 
mogących nastąpić podczas wykonywania skoku w tandemie. 
 
Mapa lokalizacji 
na mapie lokalizacji zaprezentowane zostanie miejsce lokalizacji wykonania usługi skoku w 
tandemie, które zostało przez Ciebie wybrane podczas dokonywania odprawy przed skokiem 
w tandemie. 
 



Lokalizacja 
jeśli wybrana lokalizacja jest premiowana przez system, po jej zatwierdzeniu nie będzie 
możliwa jej zmiana na inną lokalizację.  
 
Termin skoku 
W tym miejscu podany zostanie termin realizacji Twojego skoku w wybranej przez Ciebie 
lokalizacji. 
masz bezpłatną możliwość wyboru terminu jeśli wcześniej podczas składania zamówienia 
została wykupiona opcja „Termin wybierany przez zamawiającego” w przeciwnym wypadku 
możesz wykupić tę opcję w trakcie dokonywania odprawy przed skokiem w tandemie i 
dokonać wyboru odpowiadającego Tobie terminu skoku.   
Jeżeli nie chcesz dokonać odpłatnej zmiany terminu skoku, poczekaj na email który zostanie 
wysłany do Ciebie z naszego systemu z wyznaczonym dla Ciebie terminem i lokalizacją skoku. 
 
przycisk ZAPISZ   
jeśli wybrane przez Ciebie opcje są nieodpłatne kliknij przycisk ZAPISZ aby zakończyć 
Odprawę przed skokiem w Tandemnie, w przeciwnym wypadku przejdź do prawej kolumny 
do przycisku „PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI” 
 
prawa kolumna  
 
Podsumowanie 
- znajdują się tu wszystkie wybrane, podczas odprawy przed skokiem w tandemie, opcje za 
które należy dokonać płatności w celu zatwierdzenia odprawy. 
 
W przypadku pytań, prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem 788 118 753 


