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Piloto registracijos forma 

 
 Paskutinė registracijos ir startinio mokesčio įmokos diena: 2013 gegužės 17 d. 

Forma siunčiama el. pašto adresu: ruta@visitbirstonas.lt 
 

Informacija apie pilotą 

Piloto vardas ir pavardė:  Tautybė:  

Gimimo data:  ID kortelės Nr.: 
(paso)  Lytis:  

Adresas: 
 Pašto kodas:  

Miestas:  
Šalis:  

Tel. nr.:  Mob.:  Faksas:  
El. p.:  AX valandos P1:  
Piloto licencijos 
Nr.& galiojimo 
data: 

 FAI sportinės licencijos nr. 
& galiojimo data:  

Informacija apie balioną 
Baliono pavadinimas:  Registracijos Nr.:  
Tūris:  Gamintojas:  Tipas:  
Rėmėjas:  Spalva:  

Dokumentas Numeris Išduotas  Galioja iki 
Registravimo liudijimas :    
Tinkamumo skraidyti paž. :    
Tinkamumo skraidyti PPP:    

Draudimo kompanija:  
poliso Nr.  
ir galiojimo 
data: 

 Draudimo 
suma:  

Komanda 
Komandos 
pavadinimas:  

Komandos 
nariai 
(išskyrus pilotą): 

01 -  
02 -  
03 -  
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Startinis mokestis 
 Startinis mokestis :  650.- turi būti sumokėtas banko pavedimu į Prienų oreivių klubo „Audenis“ a. s.: 

LT58 4010 0411 0002 0757 AB DnB NORD bankas 
 Dalyvavimas renginyje bus patvirtintas organizatoriams gavus pinigus iki nurodytos dienos. Sąskaita bus išsiųsta paštu piloto registracijos 

formoje nurodytu adresu per 10 d. nuo pinigų įmokėjimo dienos. 
 

Registracijos dokumentai 
 

 Pilotas pasirašydamas šią formą patvirtina, kad turi visus žemiau nurodytus galiojančius dokumentus ir pristatys juos varžybų organizatoriams 
atvykdamas į renginį, registracijos metu: 
 
- Galiojanti piloto licencija  
- Medicinos sertifikatas  
- Piloto logbook‘as  
- Baliono (orlaivio) logbook‘as 
- Baliono (orlaivio) registracijos pažymėjimas  
- Baliono (orlaivio) tinkamumo skraidyti pažymėjimas ir PPP  
- FAI sportinė licencija 
- Draudimo polisas 

 

Pilotas sutinka su žemiau išvardytu 
Kaip pilotas dalyvaujantis varžybose : 

 Patvirtinu, kad visi duomenys ir informacija pateikta varžybų organizatoriams mano registracijos formoje yra teisinga; 
 Sutinku su varžybų taisyklėmis ir varžybų vykdymo tvarka; 
 Sutinku, kad organizatoriai naudotu mano anketoje pateiktus duomenys varžybų internetinėje svetainėje ir programoje; 
 Aš suprantu ir sutinku, kad dalyvavimas varžybose yra pilnai mano rizikoje bei atsakomybėje, ir aš nereikšiu jokių pretenzijų 

organizatoriams dėl galimų nuostolių ar žalos trečiai šaliai padengimo. 
 Aš sutinku, kad dalyvaujant sportiniame renginyje, bet kuris priimamas sprendimas yra piloto atsakomybė, kuris yra atsakingas už 

savo veiksmus ir galimą jų įtaką kitiems dalyviams tiek ore tiek žemėje. 
 Renginio metu organizatoriai pateiks tam tikrą informaciją susijusia su skrydžių sauga, bet aš sutinku, kad sprendimas dėl saugaus 

skrydžio yra pilnai mano atsakomybė, ir organizatoriai nėra atsakingi už bet kokius nuostolius susijusius su skrydžių sauga. 
 Aš įsipareigoju varžytis garbingai, nenaudoti neleistinų būdų bei priemonių tikslui pasiekti, taip pat įsipareigoju neskraidinti 

keleivių viso renginio metu. 
 Aš patvirtinu, kad dalyvavimas varžybose yra mano nepriklausomas sprendimas. 
 Aš sutinku, kad man pažeidus šiuos reikalavimus, ar renginio taisykles, organizatoriai turi teisę šalinti manę iš renginio. 
 Aš suteikiu organizatoriams teisę naudoti visas nuotraukas piešinius, filmuotą medžiagą susijusia su manimi, ar mano balionu bei 

komanda, padarytą šio renginio metu. 
 
Pasirašydamas žemiau, aš patvirtinu, kad visa informacija pateikta šioje formoje yra tiesa, ir aš sutinku su visais aukščiau išvardytais 
teiginiais. 
 
Data: Vardas Pavardė: Parašas: 

   

 


