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THÔNG BÁO TUYỂN SINH NHẢY DÙ HÀNG KHÔNG

  

Khóa 16, năm 2017

  

Câu lạc bộ hàng không Phía nam tổ chức chiêu sinh lớp nhảy dù hàng không năm 2017:

  

- Đối tượng: Là công dân Việt Nam, không phân biệt giới tính, độ tuổi từ 15 tuổi trở lên, có lòng
đam mê yêu thích chinh phục bầu trời.

  

- Thời gian chiêu sinh: Kể từ ngày ra thông báo

  

- Thời gian khai giảng: Dự kiến ngày 8h00 ngày 12/02/2017 (Sẽ học vào các ngày thứ bảy và
chủ nhật hàng tuần).

  

- Thời gian thực hành nhảy dù: Dự kiến tháng 4/2017.

  

- Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Văn phòng CLBHKPN, số 368, đường Tân Sơn, Phường 15,
Quận Tân Bình.

  

Chi tiết xin liên hệ số điện thoại Văn phòng: 08.38152386.

  

Ghi chú: Hồ sơ học viên có thể dowload tại đây

  

Hướng dẫn làm hồ sơ:
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1. Bản khai xin cấp giấy ra vào sân bay và sơ yếu lý lịch ( 02 bản).

  

Khai theo những nội dung đã có trong bản khai và bản sơ yếu lý lịch.

  

- Trong bản khai:

  

+ Mục 20: Lý do xin ra vào sân bay: Đi học nhảy dù.

  

+ Mục 21: Thời gian xin cấp giấy: Từ ngày khai đến hết ngày 31/12/2017.

  

+ Phần xác nhận của cơ quan công an, chính quyền địa phương: Phải xác nhận đủ theo những
nội dung đã hướng dẫn ở phần này.

  

Lưu ý: cả bản khai xin cấp giấy ra vào sân bay và Sơ yếu lý lịch đều có dán hình và phải được
đóng dấu giáp lai.

  

2. Đơn xin gia nhập hội viên CLBHKPN: Khai theo mẫu.

  

3. Chứng minh nhân dân photo có chứng thực ( 02 bản).

  

4. Ảnh 2x3 ( 3 ảnh).
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GIÁM ĐỐC

(Đã Ký)

Trung tá Đặng Ngọc Ngự
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