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ŽÁDOST 
o členství v Aeroklubu ČR-Chrudim a zařazení do odbornosti 

klub:  motorového létání    

  bezmotorového létání   

 para     

 odbornosti sdružené v LAA  

horkovzdušných balónů   

modelářský    

klub nelétajících členů  

 

a žádost o zařazení do výcviku / vystavení průkazu způsobilosti žáka   
 

hodící se zaškrtněte  
 

příjmení  ………………………………………………………………  jméno  ……………………….………………………  titul  …………………….……… 
 

rodné příjmení  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 

datum narození  …………………………………………………   místo narození  ………………………………………………………….……………… 
 

č. občanského průkazu  ………………………………………………………………   rodné číslo  …………………………………………………….. 
 

bydliště (vč. PSČ)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………    
 

zaměstnavatel (škola)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
 

číslo telefonu (domů)  ……………………………………………………  číslo mobilního telefonu  ………….……………………………..……   
 

e-mail  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
 

školní vzdělání  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………   
 

Prohlašuji, že proti mně není a ani v minulosti nebylo vedeno trestní stíhání nebo soudní řízení za jednání, 

za které lze uložit nebo vyslovit trest zákazu činnosti v letectví. 
 

Seznámil(a) jsem se a souhlasím se stanovami Aeroklubu České republiky a stanovami Aeroklubu  

ČR-Chrudim a hodlám se na činnosti těchto občanských sdružení aktivně podílet. 
 

Souhlasím s vedením svých osobních údajů v databázi členské organizace Aeroklubu České republiky  

a s jejich předáváním Sekretariátu Aeroklubu České republiky. Souhlasím se zveřejňováním svého jména, 

příslušnosti k členské organizaci Aeroklubu České republiky, letecké odbornosti, sportovní kvalifikace  

a sportovních výkonů v médiích, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

 

V Chrudimi dne  ………………………………………………    …………………………………………………………………………………..……   

         Podpis žadatele 
 

 
 

Žádost byla projednána na členské schůzi/správní radě Aeroklubu ČR-Chrudim dne  …..……………………………………   

 

Vyjádření:    přijetí      schváleno / neschváleno  ………………………………………………………………………………………………………   

 
…………………………………………………………………………..……        ………………………………………………………………………………………………   

Razítko Aeroklubu ČR-Chrudim                              podpis předsedy správní rady Aeroklubu ČR-Chrudim 
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SOUHLAS RODIČŮ 
 

Souhlasím, aby můj syn (dcera) 

 

příjmení  ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………   

 

jméno  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………   

 

datum narození  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………   

 

bydliště (včetně  PSČ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…   

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

prováděl (a) výcvik v Aeroklubu ČR-Chrudim 

 

Matka 

příjmení  ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………  

  

jméno  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………   

 

podpis  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………  

 

 

Otec 

příjmení  ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………  

  

jméno  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………   

 

podpis  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………  

 

 

 

V  ………………………………………….…………..………   dne  ………………………………………………………….……… 


