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ZGŁOSZENIE  
 na szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji: - (zaznacz właściwe) 

MM - mechanika obsługi ultralekkich statków powietrznych z uprawnieniem -               

TM(A) samolot  lub TM(AG) wiatrakowiec, TM(PHG) motolotnia; 

UAVO – operatora bezzałogowego statku powietrznego z uprawnieniem VLOS; 

 UACP – pilota samolotu ultralekkiego z uprawnieniem UAP(L) lub uprawnieniem instruktora   

INS(A) 

                 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 3 dni przed 

terminem szkolenia, o czym zobowiązany jest poinformować Uczestników szkolenia. W 
przypadku dokonania odwołania lub zmiany terminu Organizator zobowiązuje się do zwrotu 
wpłaconych kwot w całości lub zaliczenia ich na poczet kolejnego szkolenia, jeżeli Uczestnik 
wyrazi na to zgodę. 

 
IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

DOWÓD OSOBISTY 

SERIA / NR 

 

 

PESEL,                          

MIEJSCE URODZENIA,  

 

 

 

ADRES DO 

KORESPONDENCJI 

 

 

TEL. KONTAKTOWY 

 

 

E-MAIL 

 

 

WYKSZTAŁCENIE  

Czy posiada  statek 

powietrzny, kategoria, typ 

 

Czy posiada praktykę w 

obsłudze statku powietrznego 

podaj jakiego 

 

DANE DO FAKTURY– 

jeżeli jest wymagana 

 

 

INNE INFORMACJE 

 

 

Prosimy o informację skąd 

dowiedzieliście się Państwo 

o tym szkoleniu 

 

• Po uzyskaniu potwierdzenia możliwości uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać wpłaty na konto    

50 1240 1617 1111 0010 8904 4321  w  treści przelewu podając imię i nazwisko oraz nazwę 

szkolenia, np. „szkolenie na mechanika samolotu lub wiatrakowca lub oba uprawnienia”                                                  
• Potwierdzenie wpłaty proszę przesłać mailem: biuro@lotnik-training.pl  

                    . 

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

podpis     



 
Logo i nazwa firmy 
 

 
 
Ja,(imie) 

……………………………………………………(nazwisko)……………………………………………………………(Data 

Ur.)……..……………………….,      

wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lotnik Training D.O. Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Nikutowo 

12, 11-700 Mrągowo, NIP 7422265701 w celu realizacji szkolenia oraz przekazania moich danych osobowych do Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści,  ich poprawienia, 

usunięcia a także wycofania zgody na ich przetwarzanie, w każdej chwili używając “FORMULARZA WYCOFANIA ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH”..   

"Ponadto informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

realizacji szkolenia oraz rejestracji certyfikatu lub zaświadczenia.     

Data:………………………………………                   Podpis:………………………………………….     

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Wyrażam zgodę na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu, do utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania 

mojego wizerunku w celach reklamowych przez firmę Lotnik Training D.O. Sp. Z o.o. Sp. K. zwaną dalej jako “OSL Lotnik”. 

Powyższa zgoda jest niczym nieograniczona (w tym czasowo i terytorialnie) oraz upoważnia firmę do wielokrotnej publikacji 

oraz wykorzystania zdjęć na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, na których utrwalony jest 

wizerunek Oświadczającego, a w szczególności do: 

a)  rozpowszechnienia zdjęć w mediach społecznościowych dostępnym w sieci internetowej 

b) rozpowszechniania w tym również w zestawieniu z innymi wizerunkami, tekstami, komentarzami, opisami lub wszelkimi 

innymi treściami, wizerunku Oświadczającego utrwalonego na fotografiach, wydanym w postaci cyfrowej lub w jakiejkolwiek 

innej postaci, w tym rozpowszechnianie tego wizerunku Oświadczającego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet. 

c)  wprowadzania utrwalania i zwielokrotniania Fotografii, na których utrwalony jest wizerunek Oświadczającego lub ich 

fragmentów cyfrową techniką zapisu komputerowego, na płycie CD/DVD oraz przenośnych nośnikach pamięci typu pendrive 

lub w jakikolwiek inny sposób pozwalający na korzystanie z utworów lub ich części, na dysku komputerowym jak i innych 

nośnikach oraz w sieci internetowej 

d) wykorzystania (w tym rozpowszechniania) wizerunku Oświadczającego utrwalonego na Fotografiach lub ich fragmentach 

poprzez ich publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawienie, odtworzenie 

e)  wykorzystania wizerunku Oświadczającego utrwalonego na Fotografiach w postaci utworów Fotografii lub ich fragmentów w 

materiałach reklamowych (w szczególności zdjęciach, slajdach, postach reklamowych np. na portalach społecznościowych) 

Oświadczający niniejszym udziela firmie upoważnienia do udzielania, w imieniu Oświadczającego, zezwolenia na 

wykorzystywanie wizerunku Oświadczającego utrwalonego na fotografiach na warunkach określonych niniejszym 

oświadczeniem, innym podmiotom dowolnie wybranym przez firmę i według jej swobodnego uznania (np. fotografowi, 

grafikowi) 

Firmie przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania wizerunku Oświadczającego - w całości lub 

ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów. 

Rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z niniejszym oświadczeniem woli nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz 

Oświadczającego ani jakiejkolwiek osoby trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.W przypadku zamiaru 

odwołania niniejszego zezwolenia zobowiązuję się do uprzedniego pokrycia wszelkich kosztów, kóre wiążą się z odwołaniem 

mojej zgody (m.in. kosztów wykonania i korekcji fotografii).W sprawach spornych zastosowanie będą miały przepisy prawa 

polskiego, pod jurysdykcją sądów polskich. 

Data i podpis 

 


