Přihláška k létání
na RC letišti Běchovice
Žadatel:
Jméno a příjmení ................................................................................
Kontakt:
E-mail ................................................................................
Telefon ..............................
1. Podání přihlášky provozovateli letiště tj. RC letiště Běchovice z.s. a její
zaregistrování je podmínkou pro létání žadatele, pokud splní níže uvedené
podmínky. Spolu s přihláškou musí žadatel zaslat i svoji fotografii.
2. Registraci provede provozovatel a je platná pro kalendářní rok, ve kterém
byla provedena. Zaregistrovaný žadatel obdrží č. ID, které mu umožní
nahlásit zahájení a ukončení létání na MTWR Kbely prostřednictvím „aplikace“
v mobilním telefonu. Více info dostane žadatel e-mailem.
3. Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil se provozním řádem RC
letiště Běchovice z.s, a souhlasím s ním. Zavazuji se dodržovat tento
provozní řád a pokyny orgánů spolku.
4. Za létání na RC letišti zaplatím příspěvek 150,- Kč/den a to převodem na účet
č. 1021771271/6100. Zaplatit je nutné minimálně 1 den předem. Jako
variabilní symbol platby je nutné uvést přidělené č.ID. Placení v hotovosti
není možné. Je možné využít placení prostřednictvím QR kódu který je
k dispozici na letišti.
5. Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů pro
vnitřní potřeby spolku. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s
příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů, v platném znění a GDPR. Tento souhlas je poskytnut
na dobu mého zájmu o létání na RC letišti Běchovice.
6. Ukončení mého zájmu o létání na letišti oznámím emailem provozovateli.
7. Registrace k létání nečlena spolku a tím i povolení létat je platná do konce
kalendářního roku, ve kterém byla registrace vydána. Má-li žadatel zájem
létat i v následujícím roce musí do konce předcházejícího roku požádat o
prodloužení registrace.
8. Pokud se na startu sejde větší počet pilotů, mají přednost členové spolku.
Přihlášku zašlete provozovateli emailem na adresu info@rcbechovice.cz .Po
ukončení zájmu o létání budou údaje o žadateli vymazány z evidence.
Oprávněný zástupce provozovatele si vyhrazuje právo odmítnout zaregistrovat
žadatele a zakázat žadateli létání i po jeho registraci.
V ………………………..…. dne……….…………. Podpis žadatele………………………………………

