
CLUBUL SPORTIV GLIDING TRANSYLVANIA  APROBAT 

Cluj-Napoca, str. Bucuresti, judeţul Cluj CONSILIU DIRECTOR 

Tel  0727 222 225  prin Preşedinte 

Email  glidingtransylvania@gmail.com

CERERE DE INSCRIERE 

LEGITIMARE 

SUBSEMNATUL:  

Nume ___________________________ 

Prenume_________________________ 

Cetăţenie_________________________ 

Act de identitate  

serie _____ număr ____________ 

Paşaport 

Număr _____________________ 

CNP____________________________ 

ADRESA: localitatea________________ strada _______________numar 

______bl.____ sc.____ et._____ ap.____ cod_______ judeţ_____________ 

ţara____________telefon_________________ e-mail___________________ 

DATA NAŞTERII: ziua_______luna___________ an ______in 

localitatea________________ judeţ_______________ţara_______________ 

prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi cererea de a deveni membru simpatizant / 

membru simpatizant pentru o lună, al asociaţiei CLUB SPORTIV GLIDING 

TRANSYLVANIA 

Sunt de acord să ader la statutul clubului, pentru a deveni membru simpatizant / 

membru simpatizant pentru o lună. Am luat la cunoştinţă conţinutul statutului cât și al 

planului tarifar şi mă angajez la plata cotizaţiei. Cunosc faptul că, neplata cotizaţiei 

duce la pierderea calităţii de membru. 

Mă angajez să respect prevederile statutului şi valorile morale ale asociaţiei; să 

particip activ la activităţile organizate; să fac tot ce-mi stă în putere pentru realizarea 

scopurilor şi obiectivelor asociaţiei. 

NOTA prezenta cerere la predare va fi însoţită de: 

- 2 poze color, 

- copie a actului de identitate 

- acordul notarial al părinţilor în cazul persoanelor minore. 

foto 

cami
Line

cami
Line



Anexa 1 – Fişa date personale membru 

(se completează doar de deținatorii unei licente de pilot planor) 

 

 

Număr licență _________ 

 

Metode de lansare 

□ remorcaj automosor  □ remorcaj avion □ autolansare 

Autorizări speciale 

□ zbor acrobatic □ zbor în nori □ zbor de noapte □ recepție și control 

Calificări de clasa 

□ planor □ planor motorizat 

Calificări speciale 

□ pilot instructor □ pilot incercare 

 

Experiență de zbor planor 

Total ore ________ starturi ________ Total km _________ 

 

 

 

 

NOTA prezenta fișă la predare va fi însoţită de: 

 copie licență de zbor, 

 copie certificat medical, 

 copie certificat radio, 

  

 

  Data _____________     Semnătura____________ 
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