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 OSOBNÍ LIST PŘIDRUŽENÉHO ČLENA 
PRO ODBORNOSTI: GLD, TMG, ULL, MOT 

I. 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ 

 (TIT.): 

R.Č.: 

 

ADRESA BYDLIŠTĚ: 

 
KORESPOND.ADRESA: 

(pokud je jiná neţ bydliště) 

E-MAIL: TEL.Č: 

NÁHRADNÍ KONTAKT: 

(pro případ úrazu, nebo nehody) 

NOVÝ POŢADAVEK NA ČLENSTVÍ V AEROKLUBU ČR 

ANO / NE  nehodící se škrtnout    

Č.ČL.PRŮKAZU AeČR: 

čl.přísp.AeČR plac.jinde neţ u GAC:  

ŢÁK – nehodící se škrtnout   GLD, TMG, ULL, PPL(A) 

PILOT – nehodící se škrtnout   GLD, TMG, ULL, PPL(A) 
Č.PRŮKAZU PILOTA GLD (TMG):                                     ULL:                         

PLATNOST kvalifikace  GLD: 

 

PLATNOST kvalifikace  FI(GLD): 

 

PLATNOST kvalifikace TMG: 

________________________________________ 

PLATNOST průkazu ULL : 

 

PLATNOST kvalifikace FI(TMG): 

______________________________________________ 

PLATNOST kvalifikace INSTRUKTOR ULL: 

 

PLATNOST ZDR.ZPŮSOBILOSTI DO: 

ČÍSLO PRŮKAZU PPL: PLATNOST JEDOMOT.KVALIFIKACE DO: 

PLATNOST POJISTKY OSOBNÍ  

ODPOVĚDNOSTI DO: 

Č.PRŮKAZU RADIOFONISTY: 

PLATNOST: 

DALŠÍ KVALIFIKACE (nehodící se škrtněte): CPL(A), ATPL(A),TOW, PAR, IFR, NIGHT 

Údaje jsou pouze pro interní potřebu GACu, nebudou poskytovány dalším osobám. Pouze rodné číslo je nutné při 

vaší registraci  na Aeroklubu ČR. 
 

II. Prohlášení přidruženého člena spolku GAC Benešov: 

 Byl jsem seznámen s pravidly přidruţeného členství v občanském sdruţení GAC a respektuji úhradu 

ročního členského příspěvku: 1.200Kčpiloti a ţáci ,nebo 600Kč pro fungující instruktory, vlekaře a 

mechaniky.Nečlenové zaplatí za kaţdý započatý měsíc činnosti 150Kč(př.hosté,cizí piloti na přezkouš.). 

 Uhradím včas veškeré náklady za své létání v klubu v plné výši dle platného sazebníku.  

 Klub si vyhrazuje právo změnit své sazby za létání i v průběhu kalendářního roku v případě změn 

nákladů na činnost klubu.  

 Zavazuji se uhradit škody vzniklé mým zaviněním a proto při samostatných letech budu mít platnou 

pojistku osobní odpovědnosti, ve výši odpovídající typům, které létám ve funkci velitele letadla. 

 V prostorách klubu, na letišti i ve vzdušném prostoru se pohybuji na vlastní nebezpečí.  

 Pro případ úrazu či smrti jsem pojištěn. 

 

V Bystřici dne ……………………………………                                      …………………………………………… 
podpis 

Glider Aerobatic Club, spolek 
Nesvačily 145, letiště Benešov, 257 51 Bystřice u Benešova, 

IČO: 26552906  DIČ: 

 


