
CVL - Cento Voo Livre

Proposta de Sócio

Arquivo:

Email: Email2:

Sexo:

Data:

País:

CP:

 Nota:
1. Os dados deste formulário são para uso exclusivo  do CVL.
2. Para ver os campos obrigatórios, selecione "Highlight required fields" no canto superior direito.
3. Prima em "Foto" para anexar fotografia.
4. Os campos da ultima linha são para uso exclusivo da Direcção do CVL.
5. Os campos reservados à Experiência Aeronáutica e Horas de Voo são de preenchimento obigatório só para pilotos de planadores e rebocadores.

GPL nº: Emitida por:

Valid:

SEP nº: Emitida por:

Valid:

Reb Plan - Valid:

Experiência aeronáutica

Horas de voo Data do ultimo voo

Data:

Data:

Aterragens:

Cert. Médico- classe:

Em caso de acidente contactar:

Telefone:

Morada:

Valid:

Valid: Valid:

Classe Tipo

Planador:

Avião:

Telefone:

Nome:

Filiação:

Nascido em:

Nacionalidade: NIF:

Morada: Cidade:

BI nº:

Móvel nº: Telef nº:

Data:

Foto

Instr.Plan-Valid:

Sócio nº: Tipo: Data: Admissão:

Para uso exclusivo da Direcção
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Foto
Para uso exclusivo da Direcção  
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