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I KRAJOWE ZAWODY SZYBOWCOWE
O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA STALOWA WOLA

Turbia 22 – 30 Sierpnia 2009

OFICJALNY DRUK REJESTRACYJNY ZAWODNIKA
KZS:  Otwarta,  Klub A,  Klub B*

              Proszę o czytelne wypełnienie pismem drukowanym. Po wypełnieniu wszystkich punktów
   niniejszego druku  zgłosić się do biura rejestracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2009r.
  do godz. 19.00 (Klasa Otwarta do 23.08.2009 do godz. 09.00).     

1. Imię ...................................Nazwisko .................................... Aeroklub ..............................................

2. Data urodzenia ....................................................................................................................................

3. Adres zamieszkania ul. ........................................................... nr domu .............. nr mieszk. .............

   nr kodu …………................ miejscowość  ..............................................................................................

   telefon ................................   tel. kom. ................................   e-mail ...................................................

      Oświadczam, że jestem ubezpieczony(a) od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).

Polisa ubezp. nr........................................………. z dnia .................... na kwotę.....................................

wystawiona przez................................................. na okres od ........................... do ..............................

     W razie zaistnienia wypadku nie będę rościł(a) pretensji do Aeroklubu Stalowowolskiego.
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Aeroklub Stalowowolski moich danych osobowych
    dotyczących udziału w Krajowych Zawodach Szybowcowych. Wyrażam zgodę na 
    publikowanie moich zapisów lotu w formacie IGC.

Data..................................... Podpis Zawodnika................................................

4. Szybowiec TYP ................................................... NR REJ. ........................... NR KONK. .................

5. Książka Szybowca *   TAK  NIE          Przygotowanie Szybowca do Mistrzostw*   TAK   NIE

6. Instrukcja użytkowania w locie*   TAK   NIE            

7. Ubezpieczenie Szybowca:

Nazwa zakładu 
ubezpieczeniowego Nr polisy Wartość  

ubezpieczenia
Okres ubezpieczenia

OC

AC

8. Licencja szybowcowa Nr PL- .................ważna do dnia ..................... Odznaka szybowcowa ....................

9. Licencja sportowa Nr - .................ważna do dnia ....................... Klasa wyszkolenia ...................................

10. KWT .................... ważne do ............................ KTP  .......................... ważne do .......................................



11. Ogółem na szybowcach:                 
                                    Samodzielnie godzin: ………..… kilometrów: …….…….
12. W 2009 roku na szybowcach:    
                                    Samodzielnie godzin: …….….… lądowań: ………. ilość przelotów >100km: …...…...
13. W 2009 roku na typie szybowca, na którym startujesz:
                                                                                           Godzin: …....…….… lądowań: ..….....…. 
14. Spadochron z ważnym przeglądem  *    TAK   NIE 
           
15. Deklaracja systemu kontroli przelotów:

SYSTEM TYP NR

Główny – 1 GNNS FR

Zapasowy – 2 GNSS FR

      UWAGA!
Druk zgłoszeniowy wypełniony osobiście przez zawodnika w jednym egzemplarzu stanowi stały załącznik do dokumentacji  
zawodów jako dokument formalny.

OŚWIADCZENIE
Zawodnika – Uczestnika KZS.

Oświadczam, że wszystkie dane zamieszczone w niniejszym druku są zgodne ze stanem faktycznym.

Szybowiec  ..........................................................  nr  rej.  ...............................  nr  konk.  .......................  jest  sprawny  technicznie  i 
przygotowany do zawodów oraz posiada resurs wystarczający do następnej obsługi technicznej.
Posiadam ze sobą (dotyczy szybowców zarejestrowanych w Polsce):

- świadectwo rejestracji szybowca,
- świadectwo zdatności do lotu,
- poświadczenie przeglądu zdatności do lotu,
- protokół ważenia szybowca,
- metryki przyrządów i innych podzespołów,
- aktualne poświadczenia obsługi,
- pozwolenie radiowe,
- ubezpieczenie OC szybowca

(W przypadku szybowca zarejestrowanego w innym kraju: posiadam wszelkie niezbędne dokumenty określające zdatność szybowca 
do lotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Posiadam ważną licencję pilota szybowcowego, ważne KWT, KTP oraz licencję sportową.
Oświadczam, że zapoznałem się z wymaganiami regulaminowymi dotyczącymi udziału w zawodach szybowcowych.

Data : .......................... Czytelny Podpis Zawodnika: …………………………………….………..

Data: ........................ Godzina:....................    Podpis Przyjmującego:..............................

* niepotrzebne skreślić  

UWAGI:
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