Załącznik nr 2

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Aeroklubu Nowy Targ
DANE PERSONALNE
1.
2.

Nazwisko i imiona……………………………………………………………………………………….
Imię ojca………………………………… obywatelstwo………………………………………………

3.
4.

Data urodzenia: _ _ _ _ - _ _ - _ _
miejsce urodzenia …………………………………………
Pesel …………………………………. Nr i seria dowodu osobistego…………………………………

5.

a) Adres zameldowania/korespondencyjny:
ul. ………………………………………… nr ………… lokal …………….
kod pocztowy:

_ _-_ _ _

miejscowość…………………………..

6.

Tel. ………………………………………. , e-mail: ……………………………………………………

7.
8.

Wykształcenie………………………………. , zawód wykonywany…………………………………..
Posiadane umiejętności………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

9.

Wyszkolenie i praktyka lotnicza: (uprawnienia, przynależność do organizacji lotniczych, nazwy ośrodków w których ukończono szkolenia, itp.):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Aeroklubu Nowy Targ
Przynależność do sekcji …………………………………………………………………………………………….
Powód wstąpienia do Aeroklubu……………………………………………………………………………………
Rodzaj zadeklarowanych świadczeń………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nieograniczone prawa publiczne, nie jestem członkiem innego
Aeroklubu Regionalnego oraz, że statut Aeroklubu i Instrukcja Wykonywania Lotów i Skoków są mi znane i zobowiązuję się do ich
przestrzegania.
W szczególności zobowiązuję się:
1. Realizować cele i zadania Aeroklubu oraz brać czynny udział w jego działalności
2. Prowadzić działalność lotniczą w ramach posiadanych umiejętności i uprawnień
3. Opłacać regularnie składki członkowskie
4. Aktualizować dane personalne w przypadku zmian
Ja, niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Aeroklubu Nowy Targ zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz, że zostałem poinformowany(a) o celu zbierania tych danych, prawie wglądu do nich i ich poprawianiu, a także
o dobrowolności podania tych danych w celu przesyłania mi dodatkowych informacji z Aeroklubu Nowy Targ.

Nowy Targ, dnia ……………………………….

…………………………………..
czytelny podpis

W przypadku osób nieletnich, wymagana jest zgoda i podpisy ustawowego przedstawiciela:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko
stosunek do wnioskodawcy
tel. kontaktowy
czytelny podpis

……………………………………………………
Podpis osoby przyjmującej deklarację
Członkowie zwyczajni Aeroklubu Nowy Targ wprowadzający członka wspierającego:

……………………………….
Imię i nazwisko, data i podpis

……………………………….
Imię i nazwisko, data i podpis

DECYZJA ZARZĄDU
Zarząd Aeroklubu NowyTarg uchwałą nr ………………………. z dnia ………………….. postanawia
przyjąć/nie przyjmować w poczet członków wspierających Aeroklubu Nowy Targ.
…………………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej

