
Załącznik nr 1 
WZÓR ZGŁOSZENIA  

 
1. Pilot:_____________________________ ur:___________________państwo__________ nr licencji________ 

( nazwisko i imię )   ( data urodzenia )  

 
2. Nawigator:________________________ ur:___________________ państwo__________ nr licencji________ 

( nazwisko i imię )   ( data urodzenia )  

 
3. Aeroklub:______________________ mail: _____________________telefon: _________________________ 
 
4. Deklarowany  Ground Speed ………………………………………………………………………………………. 

 

zgłaszają się do udziału w  XV Jurajskich Zawodach Samolotowych ANR  im. Piotra Sikorskiego  w terminie 30 

września – 02 października 2022 r.  

□ na własnym samolocie typ-_________ znaki rejestracyjne ____ - ________  

□ na samolocie organizatora (deklaracja chęci wynajmu)   

□ na samolocie AP (tylko Członkowie Samolotowej Kadry Narodowej Seniorów, Samolotowej Kadry Narodowej Juniorów 

    oraz Rajdowej Samolotowej Kadry Narodowej) 

 
NOCLEG: 

□ rezerwuję miejsce noclegowe w hoteliku ACZ dla _______ osób 

□ rezerwuję hotel SCOUT dla  _______ osób 

 
Oświadczam, że posiadam ważną licencję lotniczą, badania lotniczo-lekarskie, SEPL(A), KWT, KTP oraz akceptuję regulamin w/w 
zawodów. 

_____________________________  
(podpis pilota) 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (dalej „RODO”) 
 
Ja …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
miejsce zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………… 

 
wyrażam dobrowolną i nieprzymuszoną zgodę na przetwarzanie moich danych takich jak numer telefonu do celów kontaktowych 
□ TAK                        □ NIE 
wyrażam dobrowolną i nieprzymuszoną zgodę na przetwarzanie moich danych takich jak adres e-mail do celów kontaktowych 
□ TAK                        □ NIE 
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności obowiązującą w Aeroklubie Częstochowskim.  
 

Czytelny podpis wyrażającego zgodę: Data i miejsce wyrażenia zgody: 

 
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

___________________________________________________________________________________________ 
 

DEKLARACJA KLUBU SPORTOWEGO 
 

.......................................................... jako Klub Sportowy .......................................................................  
( nazwa klubu sportowego ) (nazwisko i imię zawodnika) 

 
deklarujemy chęć  pokrycia kosztów  udziału naszych  zawodników  w  zawodach w  .................................,  
obejmujących:  
- opłatę organizacyjną zawodów w wysokości .................... zł.(*)(**),  
- pokrycia kosztów udziału w zawodów zawodnika w wysokości ................ zł. (**),  
- pokrycia całkowitych kosztów zużytego paliwa lotniczego (*)(**). 

 
........................................................... ...........................................................  

(podpis Głównej Księgowej) ( podpis Dyrektora ) 

 
(*) - nie dotyczy pilotów KN   
(**)- skreślić, jeżeli Klub nie będzie pokrywał kosztów. 


