
AEROKLUB ŚLĄSKI 

Podanie o przyjęcie na członka 
Aeroklubu Śląskiego 

 
kandydata 1) 

wspierającego 2) 

 
Członkiem Aeroklubu Śląskiego może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące wymagania: jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcem mającym miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych. 

1) Członkiem kandydatem może zostać osoba spełniająca wymagania, o których wyżej a także małoletni w wieku ukończonych lat 16. Członkiem kandydatem może zostać, na okres 
próby, osoba, która zamierza realizować czynnie cele statutowe Aeroklubu i chciałaby zostać członkiem rzeczywistym Aeroklubu. Okres próby wynosi od 12 do 24 miesięcy – o 
czym decyduje Zarząd Aeroklubu. Członkostwo kandydata po okresie próby może zostać zmienione na rzeczywiste, na podstawie jego wniosku o zmianę członkostwa na 
rzeczywiste i decyzji Zarządu Aeroklubu. Członek kandydat ma te same prawa i obowiązki co członek rzeczywisty, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 

2) Członkiem wspierającym może być osoba, która popiera działalność Aeroklubu i deklaruje świadczenia na jego rzecz. Członek wspierający ma obowiązek propagować cele 
statutowe Aeroklubu oraz wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń. Członek wspierający ma ponadto wszystkie prawa i obowiązki członka rzeczywistego, za wyjątkiem 
czynnego i biernego prawa wyborczego. 

  

Dane osoby ubiegającej się o członkostwo: 

 
 

   

Nazwisko  Imiona 

 
   

DATA URODZENIA  PESEL 

 
Dane kontaktowe: 

   

Kod pocztowy  Miejscowość, ulica, nr domu / lokalu 

 
   

telefon  e-mail 

 
Praktyka lotnicza, przynależność do innych organizacji, deklaracja wsparcia (dla członków wspierających):  

 
 
 
 
 
 

 
Oświadczam, że zapoznałem(am) się ze Statutem Aeroklubu Śląskiego i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Zobowiązuję się do 
bieżącego regulowania składek członkowskich oraz innych ustalonych opłat związanych z członkostwem i wykonywaniem działalności 
lotniczej, zgodnie z zasadami ustalonymi w Statucie oraz w regulaminach uchwalonych przez Zarząd Aeroklubu Śląskiego.   
 
Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail wszelkiej korespondencji związanej z moim 
członkostwem. 
 
Wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych przez Aeroklub Śląski oraz na ich przetwarzanie i udostępnianie instytucjom 
w zakresie działalności statutowej prowadzonej przez Aeroklub Śląski. Oświadczam, że znane mi jest prawo wglądu do moich danych 
osobowych oraz prawo do ich uzupełniania i poprawiania. Zobowiązuję się do bieżącego informowania Aeroklubu Śląskiego o zmianie 
moich danych, w szczególności danych kontaktowych. 
 
Oświadczam, że jestem świadomy(a) ryzyka, jakie niesie za sobą uprawianie sportów lotniczych oraz szkolenie lotnicze. 
 
Do podania dołączam dowód wniesienia opłaty wpisowej. 
 
Do podania dołączam zgodę opiekunów prawnych na przynależność do Aeroklubu Śląskiego i na ponoszenie opłat z tym związanych 
(dotyczy osoby niepełnoletniej). 
 

   

Data  Czytelny podpis osoby składającej podanie 

 
 
Decyzja Zarządu Aeroklubu Śląskiego: 
 
Uchwałą nr …………………. z dnia …………..……………….. podjęto decyzję o przyjęciu / nie przyjęciu w poczet członków. 
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