Karta uczestnika pokazu
Questionnaire
1.

Dane personalne
Personal Details

Imię: ……………………………………………………………

Nazwisko: …………………………………………………

Name

Surname

Numer telefonu:…………………………………………

E-mail: ………………………………………………………

Telephone Number (Mobile)

*Nazwa załogi: ………………………………………….

*Funkcja w locie: …………………………………………

Team Name

Function

*Uzupełnij, jeśli jesteś członkiem załogi
Please, complete this if you crew member

2.

Uprawnienia
Licence Details

Numer licencji/ świadectwa kwalifikacji: …………………………………………………………………………………………….
Full licence NO

Państwo wydające: …………………………………………………………………………………………………………………………….
State of issue

Data ważności licencji/ świadectwa kwalifikacji: …………………………………………………………………………………
Date of expiry of licence

Data ważności orzeczenia lotniczo-lekarskiego: ………………………………………………………………………………….
Medical expiry date

Nalot ogólny na danym typie statku powietrznego: ……………………………………………………………………..…….
Flying Hours

Nalot w charakterze dowódcy na danym typie SP: …………………………………………………………………………..…
Flying Hours as pilot in command

3.

Statek powietrzny
Aircraft

Typ statku powietrznego: …………………………………………………………………………………………………………………..
Aircraft type

Znak wywoławczy: …………………………………………
Call sign

Znaki rejestracyjne: ……………………………………….
Aircraft registration

Dokument zdatności statku powietrznego: …………………………………………………………………………………………
Airworthiness certificate

Data ważności dokumentu zdatności: …………………………………………………………………………………………………
Airworthiness certificate expiry date

Rodzaj paliwa: …………………………………………..

*Ilość: ……………………………………………………………..

Type of fuel

Total amount

Olej: ……………………………………………………….....

*Ilość: ……………………………………………………………..

Oil

Total amount

Inne oleje, płyny, gazy: ………………………………

*Ilość: ……………………………………………………………..

Other Petrol, Oil, Lubricants, Gases

Total amount

*Ilość konieczna do zabezpieczenia całego pokazu, należy podać jednostkę
Amount needed during the show, give the unit

Czy istnieje konieczność hangarowania ?
Do You need a hangar?

Tak

Nie

Yes

No

4.

Elementy programu pokazu
Elements of the air show

Prezentacja:

Formacja

Indywidualna

Demonstration

Formation

Solo

Rodzaj lotów:

Przelot

Akrobacja

Wystawa statyczna

Type of Demonstration

Flight

Aerobatic

Static Exhibition

Wyrzut skoczków spadochronowych

Inne (np.imitacje)
Jakie?......................

Drop skydivers

Other (imitation, simulation etc.)
What type?

Czas trwania programu pokazu: ………………………………………………………………………………………………………
Show time in minutes

Maksymalna prędkość: …………………………………………………………………………………………………………….
Maximum Speed

*Maksymalna proponowana wysokość:

…………………………………………

m

ft

…………………………………………

m

ft

Maximum Above Ground Level

*Minimalna proponowana wysokość:
Minimum Above Ground Level

*Należy zakreślić jednostkę w jakiej podana jest wysokość. Circle the unit of measurement.
Przelicznik stosowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego:
1ft = 0,30m
The conversion used by Civil Aviation Authority:
1m = 3,28 ft

**Liczba lotów akrobacyjnych wykonanych w ciągu ostatnich 90 dni: ……………………………………………
The number of aerobatic flights in the last 90 days

**Data i miejsce ostatniego lub planowanego treningu lotu akrobacyjnego na danej
wysokości:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date and place of the last or planned training on aerobatic flight at a given height
** Uzupełnić, jeśli minimalna wysokość mniejsza niż 300 m
Please, complete this if the minimum display height is less than 984ft

Czy będziesz brał udział w treningu ?

Tak

Nie

Will you participate in the training?

Yes

No

Czy podczas pokazu używane będą materiały
pirotechniczne, wybuchowe lub o emisji światła
laserowego ?

Tak

Nie

Yes

No

Will you use pyrotechnic, explosive or laser materials during your display?

Czy posiadasz pozwolenie pokazowe (FDA) ?
Do you have Display Authorization?

5.

Tak

Nie

Yes

No

Oświadczenia
Declaration

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej, z art. 272 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.
U. 2017, poz. 2204, z późn. zm.) oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.
Being aware of criminal liability under Article 233 of the Act of 6 June 1997 – Penal Code (Journal of Laws of 2017, item 2204), I hereby declare that the data
and information I provided in the annex to the application are correct and truthful.
…………………………………………………………………………
Imię i Nazwisko / Name ( Block capilitas)

………………………………………………………………………………
Data i podpis/ Date and Signature

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez dyrektora pokazu lotniczego
odbywającego w…………………………., w dniach ……………………………
I hereby give consent for my personal data included in this application to be processed for the organization air show under the Regulation (EU) 2016/679 of the European
Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and
repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

…………………………………………………………………………
Imię i Nazwisko / Name (Block capilitas)

………………………………………………………………………………
Data i podpis/ Date and Signature

6.

Załączniki
Attachments





7.

Opis poszczególnych elementów pokazu lotniczego z określeniem prędkości i wysokości
względnej statku powietrznego w poszczególnych fazach lotu
Description of display, containing flight maneuvers, altitudes, airspeed etc.
Inne:
-

Akceptacja – uzupełnia Dyrektor Pokazu
Assent – Flying Display Director action only

Akceptuje/ nie akceptuje* niniejszą kartę uczestnika i dopuszczam/ nie dopuszczam* do udziału w
pokazie lotniczym odbywającym się na terenie lotniska …………….…………………….., w dniu
………………………………….. .
I accept/ don’t accept this questionnaire and I allow/ don’t allow you to participate in an air show.

Uwagi/Ograniczenia: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Limitations/Restrictions:
……….………………………………………………………………………………………………………………...
..………….……………………………………………………………………………………………………………..
*Usuń niepotrzebne

………………………………………………..
Data i podpis Dyrektora Pokazu

8.

Dodatkowe informacje
Additional information

Załoga
Crew

Imię i nazwisko

Funkcja

Płeć

Name I Surname

Function

Sex

1.
2.
…
Zakwaterowanie
Accommodation

Rodzaj pokoju

Ilość

Data przyjazdu

Data wyjazdu

Type of room

Total amount

Check-in date

Check-out date

Pokój 1-os
Single room

Pokój 2-os
Double room

Inne
Other

Pojazd
Vehicle

Imię I nazwisko kierowcy:
Driver’s name

Numer rejestracyjny:
Number of vehicle:

Informacje dla komentatora
Information for the speaker

Statek powietrzny
Aircraft

Producent
Number of vehicle:

Historia:
History

Przeznaczenie:
Purpose:

Ciekawostki:
Fun fact

Załoga
Crew

Doświadczenie:
Experience

Osiągnięcia:
Achievements

