Občianske združenie

Aeroklub letisko Prievidza
Letisková 8, 971 03 Prievidza
tel.: 046 - 543 06 11, fax: 046 -543 81 11, info@aeroklub-prievidza.sk
_______________________________________________________________

organizátor 31. majstrovstiev sveta v bezmotorovom lietaní

Žiadosť o prijatie za člena
Žiadateľ
Meno a priezvisko: .............................................................
Bydlisko: ............................................................................
Dátum narodenia: ...................................
Číslo OP: ................................................
Telefón: .................................................. e-mail: .................................................................
Žiadam týmto o prijatie za ................................. člena Aeroklubu Prievidza
Prehlasujem, že som oboznámený s podmienkami členstva, s prevádzkovými postupmi Letiska
Prievidza, pristupujem k nim bez výhrad a zaväzujem sa dodržiavať ich. Som si vedomý všetkých rizík
spojených s leteckou a parašutistickou činnosťou vykonávaných v Aeroklube Prievidza a podstupujem
ich slobodne a dobrovoľne.
Ďalej prehlasujem, že sú mi známe stanovy Občianskeho združenia Aeroklub letisko Prievidza a
súhlasím s nimi.
Súčasne žiadam o zaradenie do výcviku pre získanie kvalifikácie.................................................

V ............................ dňa ........................

Podpis: ...................................................

Poznámky:

* Členom Aeroklubu sa môže stať každý občan SR alebo občan iného štátu bez rozdielu veku, pohlavia,
príslušnosti alebo náboženského vyznania, ktorý súhlasí so stanovami Aeroklubu a písomne požiada Radu
Aeroklubu o prijatie za člena Aeroklubu. Žiadosť o členstvo musí schváliť viac ako 50% všetkých členov
Rady Aeroklubu.
** U osôb mladších ako 18 rokov je potrebné priložiť prehlásenie o súhlase zákonných zástupcov s úradne
overenými podpismi, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti.
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PREHLÁSENIE
Prehlasujem, že súhlasím s tým, aby môj syn / dcéra

.......................................................................
Meno, priezvisko

.....................................................................
dátum a miesto narodenia

.............................................................................................................................................................
trvalý pobyt – adresa
sa stal/a členom Občianskeho združenia Aeroklub letisko Prievidza v zmysle znenia "Žiadosti o prijatie
za člena", ktoré beriem na vedomie a vykonával /a teoretický a praktický letecký / parašutistický výcvik
pre získanie kvalifikácie:
...................................................................................

.......................................................................
podpis zákonného zástupcu

.....................................................................
podpis zákonného zástupcu

.......................................................................
číslo OP

.....................................................................
číslo OP

Pravdivosť podpisu overuje:

.......................................................................
podpis a pečiatka

Poznámka:
* Vyžaduje sa podpis obidvoch zákonných zástupcov pokiaľ žijú. Pravosť podpisu overuje notár alebo matrika.
** Toto prehlásenie tvorí neoddeliťeľnú súčasť "Žiadosti o prijatie za člena".

