
AEROKLUB   BIAŁOSTOCKI 

 

OŚWIADCZENIE  UCZESTNIKA SKOKÓW 

 w sezonie 2021 

 

Nazwisko  i  imię: ………………………………….. 

adres: ……………………………………………..  

kontakt:                                                                                                                waga:  kg. 
                                    / nr telefonu/                                                                   /adres  e-mail/ 

 

                                                                                                      

1. Oświadczam, że posiadam świadomość stopnia ponoszonego ryzyka w operacjach lotniczych podejmowanych przez Aeroklub 

Białostocki,  oraz że zostałem(am)  poinformowany(a) o niebezpieczeństwie zagrożenia zdrowia lub życia podczas wykonywania 

skoku spadochronowego, a także o braku możliwości udzielenia pomocy w trakcie wykonywania skoku  spadochronowego. 

2. Oświadczam,  że zapoznałem(łam) się z ostrzeżeniami zamieszczonymi na czaszy: o braku możliwości zagwarantowania  

prawidłowego działania spadochronu nawet przy właściwym jego przygotowaniu do skoku oraz zrzeczeniem się, za powyższe, 

przez niektórych producentów, odpowiedzialności. 

3. Oświadczam iż zapoznałem się z okazanymi mi przez Aeroklub Białostocki: 

− Instrukcją Szkolenia  Spadochronowego 

− Regulaminem Wykonywania Skoków Spadochronowych 

− Programem Szkolenia Spadochronowego 

i zobowiązuję do przestrzegania zasad i procedur w nich zawartych. 

4. Oświadczam, że znana jest mi treść n/w paragrafu 41 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 288) i zobowiązuję się ściśle go przestrzegać. 
„§41 Członek personelu lotniczego i kandydat na członka personelu lotniczego, odbywający szkolenie lotnicze, powstrzymują się od 

wykonywania czynności lotniczych w przypadku gdy: 

1) odczuwają dolegliwość fizyczną lub psychiczną, która utrudnia im wykonywanie  tych czynności w sposób bezpieczny, 

2) znajdują się pod wpływem: 

a) leków ograniczających sprawność psychiczną lub fizyczną, 

b) alkoholu, 

c) narkotyków albo innych środków odurzających.” 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (*- zgoda niezbędna do wykonywania skoków spadochronowych) 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wymaganych odrębnymi przepisami 

prawa, a niezbędnych do prowadzenia działalności lotniczej przez Aeroklub Białostocki. * 

 Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji pod wskazany adres w tym również za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

 Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Aeroklub Białostocki moich filmów i zdjęć oraz mojego 

wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach z mojej działalności lotniczej na terenie lotniska, w tym 

ich publikowanie na stronach internetowych, w materiałach promocyjnych, reklamowych itp. 

 

…………………….………………….…………… 

             Miejsce, data i podpis osoby wyrażającej zgodę 
 
Oświadczam, że przedstawione przeze mnie dane są prawdziwe i dotyczą mojej osoby. 

      
                                                           Prawdziwość powyższych danych 

                                                                                                    potwierdzam własnoręcznym czytelnym podpisem 

 

 

       Białystok  dn. .............................                      ......................................................................................... 

 
Informacja Administratora Danych Osobowych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aeroklub Białostocki, 

ul. Ciołkowskiego 2, 15 – 602 Białystok, NIP: 542-030-31-64, REGON: 050499058. Celem przetwarzania Państwa danych 

jest realizacja operacji lotniczych podejmowanych przez Aeroklub Białostocki przy wykonywaniu przez Panią/Pana skoków 

spadochronowych. Informujemy, że mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, możliwości ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Szczegółowe 

informacje zamieszczone są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: www.epbk.pl i u przyjmującego wniosek. 


