CZŁONKOSTWO
W AEROKLUBIE WARSZAWSKIM

– jak to zrobić?
Aeroklub Warszawski to stowarzyszenie o wspaniałej i długiej historii.
Został powołany do życia 19 października 1927 r. Powstał z miłości do latania
i od początku swojego istnienia skupiał wokół siebie wszelkich pasjonatów
aeronautyki.
Członkami Aeroklubu Warszawskiego były takie znakomitości świata awiacji
jak Zbigniew Burzyński, Jadwiga Piłsudska – Jaraczewska, Franciszek
Żwirko, Stanisław Wigura, Pelagia Majewska, Antoni Kocjan, Marek Szufa czy
Tadeusz Dulla.

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO?
KROK 1
Po zakończonym szkoleniu AFF możesz już złożyć deklarację, że chcesz
należeć do naszego stowarzyszenia. Pobierz deklarację – poproś o nią
w manifeście lub ściągnij ze strony www.aeroklub.waw.pl -> dla członków ->
deklaracja członkowska. Wypełnij zaznaczając, że chcesz być tzw. członkiem
kandydatem, poproś o podpis członka AW, który będzie Twoim
„wprowadzającymi” (drugi podpis złoży potem jeden z członków zarządu
sekcji) i zanieś do manifestu.
KROK 2
Opłać składkę członkowską. W pierwszym roku członkostwa opłacasz tylko
te miesiące, które są przed nami. Jeśli składasz deklarację, np. w czerwcu,
opłacasz miesiące od czerwca do grudnia. Za każdy miesiąc 70 zł, czyli w tym
przypadku w sumie 490 zł. Wpłaty dokonaj za pośrednictwem naszego
sklepu online, wybierając odpowiednią pozycję „składka – członek kandydat”
na www.sklep.aeroklub.waw.pl.
KROK 3
Po zweryfikowaniu Twojej deklaracji oraz wpłaty zostaniesz przyjęty
w poczet nowych członków kandydatów Aeroklubu Warszawskiego.
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KROK 4
Przeczytaj statut Aeroklubu Warszawskiego, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
Znajdziesz go tu: www.aeroklub.waw.pl -> dla członków -> statut.
KORZYŚCI
Czyli co daje Ci członkostwo w Aeroklubie Warszawskim?
1. Przede wszystkim przynależność do jednego z największych, jeśli nie
największego, Aeroklubu w Europie, który ma wspaniałe tradycje
i działa już od blisko 100 lat.
2. Wpływ na wybór władz Twojej sekcji i całego Aeroklubu. Najwyższą
władzą jest bowiem walne zgromadzenie członków i Twój głos
naprawdę ma duże znaczenie. Pełną możliwość uczestniczenia
w wyborach do władz i kandydowania do nich otrzymasz już po
rocznym okresie kandydackim.
3. Realny wpływ na rozwój strefy i poprawę bezpieczeństwa w
spadochroniarstwie. Dzięki m.in. Twojej składce mamy fundusze na
podnoszenie kwalifikacji kadry oraz prace nad procedurami i
inwestowanie w rozwój sekcji spadochronowej.
4. Szereg przywilejów, m.in.
- ubezpieczenie OC skoczka spadochronowego, które działa podczas
skoków w całej Polsce,
- ubezpieczenie NNW podczas wykonywania skoków w ramach
działalności Aeroklubu Warszawskiego,
- niższe ceny pakietów skoków,
- niższe ceny noclegów w naszym „Hyltonie” ;),
- niższe ceny w sklepie www.sklep.aeroklub.waw.pl,
- możliwość udziału w imprezach i wydarzeniach organizowanych
dla członków AW – m.in. skokach z szybowca, z balonu, piknikach
Aeroklubu i corocznej imprezie świątecznej.

Dołącz do nas!
Zapraszamy!
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