Zasady uczestnictwa w zajęciach w modelarni lotniczej Aeroklubu Włocławskiego

Zajęcia w modelarni odbywają się w soboty w godzinach od 13:00 do 16:00 za wyjątkiem
sobót świątecznych i pokrywających się z terminami zawodów modelarskich.
W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być odwołane po wcześniejszym powiadomieniu
uczestników i ich rodziców/opiekunów.
Zajęcia odbywają się w pomieszczeniu modelarni i na terenie lotniska i jego zabudowań.
Uczestnicy zobowiązują się regularnie uczestniczyć w zajęciach, a ewentualnej absencji
wcześniej informować prowadzących zajęcia.
Uczestnicy zobowiązują się do zachowania spokojnego podczas zajęć i przestrzegać
podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny.
Uczestnicy zajęć i ich rodzice/opiekunowie przyjmują do wiadomości monitoring
pomieszczenia modelarni i terenu lotniska aeroklubowego.
Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do uczestnictwa jednej osoby spośród nich w
zajęciach modelarskich jako pomocnika prowadzącego zajęcia.
Podczas zajęć uczestnicy mogą być narażeni na kontakt z pyłem, rozpuszczalnikami /głównie
aceton i alkohol etylowy/, hałasem itp. Prowadzący zajęcia będą starali się minimalizować
wszelkie szkodliwe czynniki i inne zagrożenia.
Uczestnicy zobowiązują się podporządkować poleceniom osób prowadzących zajęcia.
Podczas zajęć uczestnicy nie będą korzystać z telefonów i innych gadżetów elektronicznych.
Rodzice/opiekunowie mogą kontaktować się z uczestnikiem dzwoniąc do prowadzącego
zajęcia /telefon komórkowy: 690 005 323/
Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do wnoszenia następujących opłat:
- comiesięcznej składki na działalność modelarni / obecnie 10 zł/m-c /. W ramach tej opłaty
uczestnicy otrzymują podstawowe zestawy, materiały itp. do budowy modeli.
- składki członka Aeroklubu Włocławskiego / 15zł/rok niepełnoletni lub 30zł/rok pełnoletni/
- opłaty za licencję modelarską Aeroklubu Polskiego /zł/rok niepełnoletni lub 30zł/rok
pełnoletni/
- opłaty startowe podczas udziału w zawodach / obecnie najczęściej 10zł za zawody/
Powyższe opłaty mogą się nieznacznie różnić lub ulegać zmianom wg cenników
publikowanych na stronach internetowych Aeroklubu Włocławskiego, Aeroklubu Polski lub
organizatorów zawodów i innych imprez.
Opłaty można wnosić na konto Aeroklubu Włocławskiego lub do prowadzącego zajęcia na
podstawie dowodów KP.
Wszelkie informacje związane z działalnością modelarni, zawodami itp. dostępne będą na
stronie internetowej www.aeroklub.wloclawek.pl w zakładce sekcje/modelarska i
ewentualnie po uzgodnieniu z uczestnikami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Imię: .........................................................................................................................................

Nazwisko: ................................................................................................................................

Nick: ........................................................................................................................................

PESEL: ....................................................... Data urodzenia: .................................................

Adres zamieszkania: ...............................................................................................................

Telefony: uczestnika: .............................................................................................................

rodziców: ...............................................................................................................................

Adres email uczestnika: .........................................................................................................

Adres email rodzica/opiekuna: ..............................................................................................
Uczestnik może wracać samodzielnie po zakończeniu zajęć.
Uczestnik po zakończeniu zajęć będzie odbierany przez rodzica lub upoważnioną osobę.
Uczestnik może/nie może być przewożony przez instruktora lub inną osobę na terenie lotniska lub po
wcześniejszym uzgodnieniu poza nim.
Uczestnik może zostać zaopatrzony medycznie przez instruktora lub jego pomocnika po drobnych
skaleczeniach i urazach.
Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na odbywanie lotów samolotami i/lub szybowcami na lotnisku
aeroklubowym.
Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie
upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.

wizerunku

dziecka

poprzez

Rodzice lub opiekunowie zobowiązują się terminowo wnosić opłaty.
Rodzice lub opiekunowie zobowiązują się pokryć wszelkie straty wyrządzone przez uczestnika.
Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pozostałe ustalenia zawarte w zasadach uczestnictwa w
zajęciach w modelarni lotniczej Aeroklubu Włocławskiego
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna: ..............................................................................................
Data i podpis rodzica/opiekuna: ..................................................................................................

Zobowiązuję się przestrzegać zasady uczestnictwa w zajęciach w modelarni lotniczej Aeroklubu
Włocławskiego:
Data i podpis uczestnika: ............................................................................................................

