PŘIHLÁŠKA DO LAA ČR PRO ROK 2020
Jako:

FO (fyzická osoba)

Příjmení:
(u FOP, PO - statut. zástupce)    

FOP (fyzická osoba podnikající)

Jméno:

Adresa: (název firmy, IČO, DIČ. Pozor! - žadatel musí zadat
korespondenční adresu v ČR!)
     

PO (právnická osoba)

Rodné číslo:
(u cizinců datum narození
a č. pasu)

Státní příslušnost:

Telefon:
privát

     

práce

     

mobil

     

e-mail

     

Prohlášení
Já, níže podepsaný, potvrzuji své členství v Letecké amatérské asociaci ČR a souhlasím se stanovami LAA ČR a cíli LAA ČR. Dále
souhlasím se zpracováním osobních údajů, které jsem uvedl(a) v přihlášce do LAA ČR. Dále výslovně souhlasím s tím, aby LAA ČR
jako správce zpracovávala v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů mé údaje, zaregistrované na mé jméno,
za účelem vyplývajícím z členství v LAA ČR. Správce je oprávněn zpracovávat mé osobní údaje i prostřednictvím určeného zpracovatele(ů), přičemž beru na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají mému dalšímu souhlasu. Souhlasím se
zveřejněním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště a telefon pro účely informovanosti členů LAA ČR. Souhlas uděluji
na dobu neurčitou. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu písemně kdykoliv odvolat a správce mé údaje zlikviduje dle platných předpisů.
Datum:

Podpis:

Podpis zákonných zástupců u osoby mladší 15 ti let:

NA ZADNÍ STRANĚ PŘIHLÁŠKY VYPLŇTE REGISTRACI DO SVAZU
(LAA ČR je vnitřně členěna na SVAZY. Každý člen LAA ČR se může zaregistrovat v jednom i více svazech současně.)

Jak se stát členem LAA ČR
Osoba mladší než 15 let uhradí částku 200 Kč členský poplatek. V průběhu roku zůstává stejná.
Osoba starší než 15 let uhradí částku 900 Kč členský poplatek a to v období od 1. 1. do 31. 3.
V průběhu roku, bude členský poplatek od 1. 4. za 850 Kč, od 1. 7. za 650 Kč a od 1. 10. za 500 Kč.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete spolu s kopií ústřižku o zaplacení na naší adresu:
LAA ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10 – Hostivař.
Jak uhradit, je uvedeno níže.

Výhody člena LAA ČR (staršího 15 ti let)
Bude mu zaslána mapa 1:500 000.
Bude mu zasílán časopis PILOT.
Může využít nabídky řádkové inzerce v časopisu PILOT zdarma.
Každý člen může uzavírat pojistky, které LAA ČR svým členům nabízí, viz. www.laacr.cz.

Veškeré platby pro členy lze uhradit:
- v hotovosti při osobní návštěvě na LAA ČR
- poštovní poukázkou typu „C“ na adresu LAA ČR. Do zprávy pro příjemce uvedete - ČLP
- z bankovního účtu:
Číslo účtu LAA ČR:
2800066859/2010
Konstantní symbol:
0308
Variabilní symbol:
rodné číslo FO, nebo IČO PO
Zpráva pro příjemce:
účel platby (ČLP)

REGISTRACE DO SVAZU LAA ČR
Přihlašuji se ke členství ve svazu (svazech),
(Svaz (svazy), pro který se rozhodnete, označte křížkem.)
název svazu

název svazu

Svaz motorového paraglidingu

Svaz ultralehkého létání

Svaz paraglidingu

Svaz závěsného létání

Jméno instruktora nebo zaměstnance LAA ČR, který mi vstup do svazu doporučil (nepovinný údaj): …………………………......……
Datum a podpis člena LAA ČR: …………………………………………………………………………………

Vážení členové Svazu UL, Valná hromada Svazu UL konaná v roce 2018 rozhodla o svazovém
příspěvku pro následující období
ve výši 600 Kč.

Svazový příspěvek je splatný do 31. 1. 2020.

-

Pokud do tohoto data příspěvek zaplatíte, obdržíte:
Sadu leteckých map v měřítku 1 : 200 000
Databáze letišť 2020 ČR+SR včetně sady leteckých map

Nárok na tyto služby svazu má pouze ten, kdo zaplatil členský příspěvek LAA ČR a svazový příspěvek!
Platbu svazového příspěvku neslučujte s platbou členského příspěvku LAA,
ani s žádnou další platbou LAA (pojištění, doklady apod.)!

Upozorňujeme, že členství ve svazu a platba svazových příspěvků je možná jen
při současném základním členství v LAA ČR,
tedy při uhrazení základního členského příspěvku.

Jiří Nečas, předseda Svazu ultralehkého létání

