Tájékoztató
a Bp. XVI. ker. Helytörténeti Múzeumban működő Repülőmodellező Szakkörről
A szakkörbe jelentkezés, érdeklődés minden szerdán 17–19 óra között a szakkör helyiségében,
Mátyásföldön, a Veres Péter u. 157 sz. alatt.
Szakköri foglalkozások kezdőknek szerdán 17–19 óra, szombaton 15–19 óra között.
Honlapunk: www.cavalloni.hu, E-mail címünk: info@cavalloni.hu
A szakköri tagságnak tagdíja, tanfolyami díja nincs.
A modellek építését el lehet kezdeni úgy hogy :
1. Az építendő modelleket építőcsomag formájában a
jelentkezők megvásárolják.
A jelentkező életkorától függően javasolunk modellépítőcsomagot. Ezek egy részét üzletben is meg lehet
vásárolni, egy része nálunk is kapható. (Nálunk termelői
áron olcsóbb.)
2. Építőcsomag nélkül, alapanyagokból, tervrajz
alapján is el lehet kezdeni egy modell építését. Ezt
elsősorban a nagyobbaknak ajánljuk. 12–13 év felett,
esetleg szülői segítséggel. A modell építéséhez
szükséges anyagok beszerzéséhez tudunk segítséget és
tanácsokat adni.
A szakkör tagjai segítséget kapnak a modellek
szakszerű összeállításához, beállításához és repítéséhez.
A foglalkozásokon szükséges kézi szerszámokat a
jelentkezőknek kell beszerezni, a foglalkozásokra elhozni
és a foglalkozás végén hazavinni. Ajánlatos a
szerszámokat valamilyen módon megjelölni - az esetleges
összecserélések elkerülése érdekében.
Az első modell elkészítéséhez szükséges eszközök és
szerszámok:
kicsi füzet
grafit ceruza,
puha radír,
vonalzók (1 db. egyenes, 1 db háromszögű)
"csiszolófa"
éles kés (pl. barkács kés behúzható pengével)
fa ruhaszárító csipesz kb. 20 db.,
vas (hajlítható) gombostű (kb 20–30 db.),
fa ragasztó (Pálma fa express)
A későbbiek során - néhány hét vagy hónap múlva szükségesek lesznek a következők:
lombfűrész keret
lombfűrész asztal szorítóval
fémhez való lombfűrész-szál
műszerész-fogók :"lapos" csőrű,
"kerek" csőrű ( ∅ )
görbe vonalzó (készlet)
tűreszelő készlet (4-6 db-os)
faráspoly (durvább fareszelő)
Ha valaki saját vásárlású alapanyagokból építi
modelljét, a szakköri tagság addig tarthat, amíg az
elkészült modellt megtanulja szakszerűen repíteni – a
modellje repül legalább egy percet – és úgy határoz,
tetszik neki ez annyira hogy versenyekre is el szeretne
jönni.

Ekkor lehet jelentkezni a Cavalloni SE-be egyesületi
tagnak. Tagjaink részére – akik rendszeresen
versenyeznek – a közösen vásárolt alapanyagokért már
nem kell fizetni. Ezek mennyisége és fajtája anyagi
lehetőségeink szerint változó. Elsősorban kereskedelmi
forgalomban nem, vagy csak nagyon nehezen
beszerezhető anyagokat vásárolunk közösen.
Versenyekre az Egyesület mikrobuszával megyünk.
Utazásnál a legkisebbeket visszük elsősorban a
mikrobusszal, de a versenyeken a saját járművel érkező
szülőket is szívesen látjuk.
Ezután már csak tagdíjakat kell fizetni: (de vásárolt
építőcsomagból modellt építeni továbbra is lehet)
A versenyzők részére kétféle tagdíj van
Egyesületünk tagdíja
14 éves kor betöltéséig: 1500.- Ft/év,
15-18 évig
2000,- Ft/év
Magyar Modellező Szövetség (MMSZ) tagdíja (2010-től:)
15 éves kor betöltéséig: 1500.- Ft/év
16–18 évig
2000,- Ft/év
Ez tartalmazza a modellezők kötelező felelősségbiztosítás és baleset-biztosítás díját is.
Az Önkormányzattól kapjuk a helyiséget, fűtést,
világítást és – évenként változó mértékű – sportegyesületi
támogatást
Egyesületünk biztosítja a nagyobb gépeket, hazai és
külföldi újságokat. Ezek a gépek:
asztali fúrógép
állványos köszörű
csiszolókorong
vastagsági csiszoló
vákuum szivattyú
Ezeket a gépeket a kezdők csak gyakorlott vezető
felügyelete mellett használhatják.
Kezdők, ill. 18 éven aluliak még felügyelet mellett sem
használhatják a további gépeket: (ezeket csak felnőttek
kezelhetik)
kombinált faipari barkácsgép
esztergapadok
festékszóró kompresszor
körfűrész
A több éve rendszeresen bejáró versenyzők – (ha
komolyságukról, megbízhatóságukról meggyőződtünk) –
a műhelyhez saját kulcsot is kaphatnak.

Egyesületünk 1998 óta "közhasznú", ezért kérünk mindenkit, a következő adóbevalláskor
adja nekünk személyi jövedelemadójának "1%"-át.

Adószámunk: 19000187-2-42

