OŚWIADCZENIE W CELU CZASOWEGO WYKONYWANIA ZAWODU
INSTRUKTORA NARCIARSTWA
Do
URZĘDU AUTONOMICZNEJ PROWINCJI
TRENTO
WYDZIAŁ TURYSTYKI
Via Romagnosi, 9
38122 T R E N T O
TN
e-mail:

Dotyczy:

massimo.zorzi@provincia.tn.it
mara.moser@provincia.tn.it

oświadczenia w celu czasowego i sporadycznego wykonywania zawodu instruktora
narciarstwa w prowincji Trento.

Ja, niżej podpisany/a: ………………………..………………………………………………………................
(imię/nazwisko)

urodzony/a w ………………………..……………………… dnia ……………………………………………
(miejscowość/kraj)

(data dd/mm/rr)

zamieszkały/a w …………………………………...... ulica .....................................................................
(pełny adres)

uznając, że spełniam wymogi prawa, informuję, że zamierzam czasowo wykonywać zawód instruktora
narciarstwa, zgodnie z art. 27 bis Ustawy Prowincji z 23 sierpnia 1993 r., nr 20 z dalszymi zmianami i z
przepisami zawartymi z Dekrecie Ustawodawczym nr 206/ 2007 (Dyrektywa 2005/36/WE).
W tym celu
O ś w i a d c z a m,
(zaznaczyć właściwy kwadrat):

□

że posiadam ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej wobec osób
trzecich;

□

że jestem obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i/lub Konfederacji
Szwajcarskiej i/lub państwa, które jest stroną Porozumienia, o którym mowa w Ustawie nr
300/1993;

□

że

jestem

instruktorem

narciarstwa

posiadającym

uprawnienia

najwyższego

stopnia,

pochodzącym z kraju U.E. …………………...………… i będę samodzielnie wykonywał zawód w
miejscowości …………….……………… od ….….....……..………. do …........….….………....;

□

że jestem instruktorem narciarstwa z kraju ……………………..……… i będę wykonywał zawód we
włoskiej szkole narciarskiej, uznanej przez Urząd Autonomicznej Prowincji Trento, pod nazwą
…………………………………..

z

siedzibą

w

………………………….

w

okresie

od

……………………………..……. do …………………….….………... ;
(verte)

□

że jestem instruktorem narciarstwa nieposiadającym uprawnień najwyższego stopnia,
pochodzącym z kraju U.E. ………………………… i będę wykonywał zawód w miejscowości
………..………………… od …………..………………. do ……….……….…………... ;

□

że jestem obywatelem pochodzącym z kraju (nienależącego do U.E.) ……………………,
posiadam uprawnienia pierwszego lub drugiego stopnia i będę wykonywał zawód w charakterze
pilota moich klientów, w miejscowości ……………..………….. od ………………………. do
………….…………... ;

Załączniki:
-

Kopia ważnego dowodu tożsamości i kopia pozwolenia na pobyt, o ile jest ono wymagane;

-

Zaświadczenie właściwych władz potwierdzające, że jego posiadacz prowadzi zgodnie z prawem
działalność instruktora narciarstwa w państwie członkowskim oraz że w chwili wydania
zaświadczenia nie obowiązuje go zakaz wykonywania tej działalności;

-

Kopia uprawnień zawodowych poświadczona przez organ, który je wydał;

-

Kopia legitymacji poświadczającej uprawnienia do wykonywania zawodu w kraju pochodzenia,
ważnej w sezonie, którego dotyczy oświadczenie;

-

Kopie wszelkich innych dokumentów świadczących o dodatkowym przygotowaniu i doświadczeniu
zawodowym wnioskującego, dla potwierdzenia faktu, że posiada on podstawową wiedzę i/lub
umiejętności;

lub (w przypadku gdy w Państwie zamieszkania zawód instruktora narciarstwa nie jest zawodem
regulowanym):
-

Oświadczenie i dokumenty poświadczające wykonywanie zawodu instruktora narciarstwa przez co
najmniej dwa lata w okresie dziesięciu lat poprzedzających wniosek.

Niżej podpisany/a prosi o przesłanie odpowiedzi lub ewentualnych uwag na adres @-mail
…………………………………………….
lub na numer faksu …….…………….……………..numer telefonu …………………………………………..
lub na poniższy adres ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………….…………...……………………………..…………

………………………………………...
(miejscowość i data)

…………………………………………
(podpis)

W przypadku gdy załączona dokumentacja została sporządzona w języku innym niż włoski,
należy załączyć jej tłumaczenie na język włoski, uwierzytelnione za zgodność z tekstem w
obcym języku przez tłumacza przysięgłego.

