Formulár P2 – Žiadosť o vydanie / zmenu preukazu pilota LŠZ
SLOVENSKÁ LIGA AVIATIKOV

__________________________________________________________________________________

Žiadosť
o vydanie preukazu pilot LŠZ
o zápis kvalifikácie.............................

o predĺž. platnosti preukazu pilot LŠZ
o odňatie obmedzenia .............................
Dátum narodenia:

Meno a priezvisko:
Štátna príslušnosť:

Bydlisko:

Telefón :

E-mail:

Prílohy na
vydanie preukazu pilot po výcviku:
1) Zápisník piloného výcviku - komplet
2) Osvedč.o zdravot. spôsobilosti (kópia)
3) Osvedčenie rádiotelefonistu (kópia)
4) Občiansky preukaz

zápis kvalifikácie:
1) Pilotný preukaz LŠZ (originál)
2) Protokol o preskúšaní. z teórie (originál)
3) Protokol o prakt. preskúšaní (originál)
4) Iný doklad o získaní kvalifikácie

vydanie preukazu pilot LŠZ na základe PPL alebo
iného uznaného pilotného preukazu:
1) PPL alebo iný uznaný preukaz (kópia)
2) Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti (kópia)
3) Občiansky preukaz / pas

odňatie obmedzenia 1(riadené priestory) :
1) Pilotný preukaz LŠZ (originál)
2) Protokol o prakt preskúšaní (originál)
3) Test z riadených priestorov

odňatie obmedzenia 2(osoby na palube)
na predĺženie platnosti preukazu pilota:
1) Pilotný preukaz LŠZ (originál)
1) Pilot.preukaz (originál)
2) Miimálny nálet 50hodín-overí inšpektor
2) Osvedč.o zdravot. spôsobilosti (kópia)
________________________________________________________________________________________________
Nálet..............hodín od vydania preukazu*/ posledného predĺženia preukazu* potvrdzujem po nahliadnutí do denníka
lietadla / zápisníka pilota (alebo priložiť kópiu posledných dvoch strán podpísaných pilotom)
....................................................................................................
Meno a podpis zodpovednej osoby
(prevádzkovateľa LŠZ /inštruktora/inšpektora)
_______________________________________________________________________________________________
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé, a že proti mojej osobe nie je vedené trestné stíhanie súvisiace s porušením
leteckých predpisov. Potvrdzujem, že som bol oboznámený s osobitnými podmienkami výcviku na LŠZ
a prevádzkovania LŠZ.
V......................................... dňa..................................

...................................................................
podpis žiadateľa

Len pre služobné účely SLA
Preukaz č.:.........................vydaný/predĺžený/zmenený* dňa ......................s platnosťou od-do............................................
Kvalifikácie: ............................................................................................... Druh LŠZ:.............................................
Dočasné obmedzenie 1 (zákaz letov do riadených okrskov)

: ..........................................

Dočasné obmedzenie 2 (zákaz letov s osobou bez leteckej kvalifikácie): ..........................................
Žiadosť vybavil .......................................................................
Meno, priezvisko zodp.osoby

...............................................
podpis

Preukaz prevzal ........................................................................
Meno, priezvisko, dátum

...............................................
podpis

Preukaz odoslaný poštou dňa: ................................................
*čo sa nehodí preškrtnite

