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LASKUVARJOLISENSSI- JA
KOULUTTAJAKELPOISUUSHAKEMUS
Sukunimi

Etunimet

Syntymäaika

Sähköpostiosoite

Lähiosoite

Postinumero

Hakemus koskee (X)

Postitoimipaikka

Uusi lisenssi/kelpoisuus

Uusinta

A-lisenssi
B-lisenssi
C-lisenssi
D-lisenssi
Vapaapudotuskouluttajakelpoisuus
kelpoisuus (VPK)
PL-hyppymestarikelpoisuus
yppymestarikelpoisuus (HM)
Tandemhyppymestarikelpoisuus (THM)
Novahyppymestarikelpoisuus (NHM)
Kokemus (lukumäärä)
Viim. 12 kk

Yhteensä

Laskuvarjohyppyjä
Oppilaspudotuksia
Tandemhyppyjä
Novapudotuksia
Vakuutan täyttäväni kokemuskokemus ja terveydentilavaatimukset.
____________________
Paikka

___.___.20___
Päiväys

Tulosta
___________________________________
Hakijan allekirjoitus

KOULUTUSPÄÄLLIKÖN, APULAISKOULUTUSPÄÄLLIKÖN TAI HYPPYMESTARIN
LAUSUNTO:
Olen tarkastanut yllämainitun koulutusorganisaatiossani toimivan laskuvarjohyppääjän
suoritukset ja näytteet. Esitän, että hänelle myönnetään
myönnetään haettu lisenssi ja/tai
ja/ kelpoisuus.
____.____.20____
Pvm
____________________________
Kerho/koulutusorganisaatio
/koulutusorganisaatio

_________________________________________
KP/AKP/PL-HM/NHM/THM
Nimenselvennys

SIL RY TÄYTTÄÄ:
Jäsenmaksu

OK ❒

Myönnetty

___.___.20___

Käsittelijä

____________________________________

EI OK ❒

LISENSSIEN JA
KOULUTTAJAKELPOISUUKSIEN
KOULUTTAJAKELPOISUUKSIEN
HAKEMISOHJEITA

1. LISENSSI (A/B/C/D)
C/D)
a. Täytä kääntöpuolen lomake huolellisesti.
b. Ensi kertaa lisenssiä hakiessasi tai korottaessasi lisenssin tasoa (esim. A >
B) pyydä koulutuspäällikön, apulaiskoulutuspäällikön tai hyppymestarin
lausunto sekä allekirjoitus.
c. Samaa
lisenssiä
(A/B/C/D)
uudistaessasi
vakuutat
omalla
allekirjoituksellasi, että vaadittavat kokemuskokemus ja terveydentilavaatimukset
täyttyvät. Edellisen kohdan lausuntoa ei tarvita.
d. Lisenssin myöntäminen edellyttää, että kerho/koulutusorganisaatio on SIL
ry:n jäsenmaksun maksanut jäsen ja tehnytt SIL ry:lle koulutusilmoituksen ja
että hakija on SIL ry:n jäsenmaksun maksanut jäsen.

2. KOULUTTAJAKELPOISUUS
KELPOISUUS (VPK/HM/THM/NHM)
(
HM/THM/NHM)
a. Täytä kääntöpuolen lomake huolellisesti.
b. Kelpoisuutta ensi kertaa hakiessasi ja
koulutuspäällikön lausunto sekä allekirjoitus.

sitä

uusiessasi

p
pyydä

c. Ensimmäistä kertaa hyppymestarikelpoisuutta haettaessa on mukaan
liitettävä Lausunto 1. hyppymestarikelpoisuutta varten -lomake.
d. Ensimmäistä kertaa tandemhyppymestarikelpoisuutta haettaessa on mukaan
liitettävä tandemhyppymestarikouluttajan
tandemhyppymestarikouluttajan antama ja koulutuspäällikön
tarkastama todistus suoritetusta koulutuksesta.
e. Ensimmäistä kertaa novahyppymestarikelpoisuutta haettaessa on mukaan
liitettävä
novahyppymestarikouluttajan
antama
(tai
vastaava)
ja
koulutuspäällikön tarkastama todistus suoritetusta
suoritetusta koulutuksesta.
f. Ensimmäistä
immäistä kertaa vapaapudotuskouluttajakelpoisuutta
vapaapudotuskouluttajakelpoisuutta haettaessa on
mukaan
kaan liitettävä
liitettä
vapaapudotuskouluttajan
kouluttajan antama (tai vastaava) ja
koulutuspäällikön tarkastama todistus suoritetusta koulutuksesta.
g. Kelpoisuuden myöntäminen edellyttää,
edellyttää, että kerho/koulutusorganisaatio on
SIL ry:n jäsenmaksun maksanut jäsen ja tehnyt SIL ry:lle koulutusilmoituksen
ja että hakija on SIL ry:n jäsenmaksun maksanut jäsen.
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