Deklaracja członkowska Aeroklubu Bielsko-Bialskiego i Aeroklubu Polskiego
Dane osobowe:
Imię (imiona) i nazwisko:
Imiona rodziców:
Data i miejsce urodzenia:
PESEL
Obywatelstwo:

Posiadam pełnię praw publicznych:

TAK / NIE

Adres zamieszkania:
Ulica:

Numer domu/lokalu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Województwo

Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż ww.):
Ulica:

Numer domu/lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Dane kontaktowe:
Telefon komórkowy:

Telefon stacjonarny:

E-mail:

Wyszkolenie lotnicze / odbywane szkolenie lotnicze (uwaga: załączyć kopie dokumentów poświadczających)
Uprawnienie / aktualnie odbywane szkolenie (kurs)

Miejsce szkolenia

Data uzyskania

Wykształcenie
Wykonywany zawód
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Aeroklubu Bielsko-Bialskiego
zwyczajnych wspierających stowarzyszonych* (* - niepotrzebne skreślić)
Uwaga: zgodnie ze Statutem Aeroklubu Polskiego § 6.1. można być członkiem zwyczajnym tylko jednego aeroklubu regionalnego.

Jednocześnie zgłaszam przynależność do Sekcji: ……………………………………………………………..
jako sekcji podstawowej
OŚWIADCZENIE KANDYDATA
1. Oświadczam, że statut Aeroklubu Polskiego i Aeroklubu Regionalnego (Bielsko-Bialskiego) jest mi znany i przyjmuję wszystkie wynikajace z niego prawa i obowiazki.
2. Oświadczam, że podane przeze mnie w niniejszej deklaracji dane są prawdziwe i jestem świadomy, że stwierdzenie ich nieprawdziwości spowoduje skreślenie mnie z listy członków.
3. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie danych członków Aeroklubu Polskiego i Aeroklubu Bielsko-Bialskiego i przetwarzanie ich zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883. wraz z późniejszymi zmianami), wykorzystywanie ich w celach statutowych, a także na umożliwienie korzystania z nich podmiotom
współpracujacym z Aeroklubem Polskim i Aeroklubem Bielsko-Bialskim*.
4. Zostałem poinformowany, że: administrować moimi danymi osobowymi będzie: Aeroklub Bielsko-Bialski z siedzibą w: Bielsku-Białej (43-300) ul. Cieszyńska 321, Aeroklub Polski z Siedziba w
Warszawie (00-002) ul.Świętokrzyska 20 lok. 512; mam prawo do wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.
5. Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.
Nr 144, poz. 1204) na mój adres e-mail lub przy użyciu innych środków komunikacji elektronicznej.
* - powyższy zapis zezwala na przechowywanie danych w bazie AP i ABB oraz udostępnianie ich podmiotom udzielającym znizek członkom AP.

DO WNIOSKU ZAŁĄCZAM:
- opinię z poprzedniego Aeroklubu Regionalnego / ośrodka szkolenia poświadczoną przez Dyrektora / Szefa Szkolenia.
- kserokopie poświadczające posiadane umiejętności / uprawnienia lotnicze.

Bielsko-Biała, dnia:

Podpis kandydata:

Członkowie wprowadzający
Imię i nazwisko

Sekcja/funkcja

Podpis

Umotywowanie chęci wstąpienia do Aeroklubu Bielsko-Bialskiego / Aeroklubu Polskiego:

Deklaracja prac społecznych i posiadanych umiejętności mogących wspomóc Aeroklub Bielsko-Bialski /
Aeroklub Polski:

DECYZJA ZARZĄDU AEROKLUBU BIELSKO-BIALSKIEGO
Na mocy uchwały nr ……………. podjętej w dniu ……………………. Zarząd Aeroklubu Bielsko-Bialskiego przyjmuje
kandydata w poczet członków …………………………………………….. Aeroklubu Bielsko-Bialskiego / Aeroklubu
Polskiego na okres ………………………………………………………………………………………………………………
Uwagi Zarządu ABB:

Bielsko-Biała, dnia:

Za Zarząd ABB (Podpis Prezesa ABB
lub upoważnionego Członka
Zarządu):

