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Hírlevél feliratkozás
SIRESZ
Tagfelvétel

Feliratkozhatsz hírlevelünkre, amiben tájékoztatunk eseményeinkről,
szolgáltatásainkról vagy az azokhoz kacsolódó hírekről, információkról. Ha az
alábbi nyilatkozatot megteszed és adataidat megadod.

Hírek, közlemények

Hozzájáruló Nyilatkozat

Képzés
Műszaki alkalmasság

Alulírott a SIRESZ (Siklórepülő Szövetség) részére a következőképp
nyilatkozom:

REBISz
Üzembentartás
Díjak jegyzéke
Jogszabályi háttér

Az e dokumentumban foglaltak áttanulmányozását és megértését követően, annak
elfogadásával önként és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a SIRESZ
közvetlen elektronikus levél formájában részemre tájékoztatást küldjön, saját
vagy együttműködő szervezetek, gazdálkodók a SIRESZ tevékenységéhez kapcsolódó
szolgáltatásairól.

Csobánc szezonnyitó
előtti starthelytisztítás
2018-05-07
Tovább >>>

Légtér
Starthelyalap
Önkéntes Sportalap
Szolgáltatások
Insurance

Hozzájárulok ahhoz, hogy a SIRESZ a következő személyes adataimról
nyilvántartást vezessen, nevem, e-mail címem, s ezen személyes adataimat
visszavonásig, tájékoztatás közlése céljából kezelje, azzal, hogy ezen
személyes adataimat harmadik személyeknek nem adhatja ki.

Kapcsolat

Tudomásul veszem, hogy jelen hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor, korlátozás
és indokolás nélkül visszavonhatom. A SIRESZ -nek küldött e-mailben.

Hírlevél

Feliratkozás

WayBack

Starthelyalap 2018 –
pályázati felhívás
A HFFA és a SIRESZ közös
Starthely Vegyes
Bizottsága (SVB)
pályázatot hirdet a
starthelyek 2018-ban
történő kezelésére.
2018-01-24
Tovább >>>

EgyéniKeresés
Kereső
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FRISS OLDALAK
Repülőorvosi vizsgálat
2018-05-07 17:35:03

SIRESZ
2017-12-18 00:57:05

Biztosítás
2017-12-14 23:41:37

Insurance

Közgyűlés

2017-12-10 22:10:00

2017. október 30. éves
rendes közgyűlés.
2017-10-01

Alapszabály
2016-11-04 13:01:02

Kapcsolat

Tovább >>>

2016-10-25 18:01:32
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A SIRESZ és a Fly Away
Team közös képzésorozata
(INGYENES!)
A tervezett előadásrend
feltöltése folyamatos...
és bizony készülünk pár
újdonsággal,
érdekességgel ;-)
2017-09-21
Tovább >>>

Oktatói, szakoktatói és
P-tandem vizsgák, továbbá
vizsgák honosítása a
SIRESZ-nél
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2017-05-15
Tovább >>>

CSOBÁNC szezonnyitás
előtti karbantartás
Még TILOS a Csobáncon
startolni, de a szükséges
karbantartásokat el lehet
végezni
2017-05-02
Tovább >>>

Leglisan lehet
Ausztriában
siklóernyőzni!
Hosszas előkészítés után
végre jogszerűen
repülhetünk az osztrák
Alpokban!
2017-02-15
Tovább >>>

Starthely támogatási
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pályázat 2017
pályázati kiírás
2017-02-10
Tovább >>>

Sárkányrepülésért
alapítvány
minden siklórepülő
támogatásáért add a SZJA
1%-ot
2017-02-09
Tovább >>>

SIRESZ siklóernyős
előadássorozat
A 2016-2017. évi ősz-téltavaszi szezonban a
SIRESZ és a Fly Away
csapata ismét közös
előadássorozattal készül
a pilóták számára. Az
előadások nyíltak és
ingyenesek!
2016-12-13
Tovább >>>
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