CERERE DE INSCRIERE
NUME,PRENUME
DOMICILIU
C.I. SERIE,NR.
CNP
LOC DE MUNCA
OCUPATIE
TEL./E-MAIL
Prin
prezenta
rog
să
aprobați
înscrierea
subsemnatului
(fiului,fiicei.......................................................................................................................)
în
cadrulAsociatiei
„CLUBULSPORTIVADDRASTAEKWONDO”șiparticiparealaședințeledeantrenamentconformprog
ramuluistabilit, curespectarea legislației în vigoareși statutului clubului.
Declarpeproprierăspundereca,stareasănătătiifiziceşimentaleasubsemnatului(fiului/fiicei)
estecorespunzătoaresinusufărdeboliincompatibilecupracticareaartelor martiale/sporturilor de
contact,sensîncareanexezprezenteiadeverintă/certificatmedicalmedicina
sportiva
sau
medicinade familie.
Sunt de acord cu efectuarea periodic a vizitei medicale de specialitate, in vederea
acordarii avizului medico-sportiv de catre un medic specialist medicina sportiva.
Cunoscfaptulcă,TAEKWONDOesteunsportdeluptădinfamiliaartelormartiale,undeaccide
ntărilenupotfiexcluse,şiîmiasumriscurilepracticăriiunui astfel de sport.
Însituatiaîncarenumaidorescsăfrecventezantrenamentele,măobligsăanunțconducereaclu
buluiîntermende10zileprin
transmiterea
unuie-mail
pe
adresa

secretariat.addrasclub@gmail.com.
Optezpentru unul din următoarele planuri tarifare(rugam a sebifa!)
 COTIZATIE SPORTIVA LUNARA– 150 lei, aferenta unei luni calendaristice
(perioada 01-30/31 a lunii) ceva fiachitatpana cel tarziu data de 1 a perioadei de
referinta.
 PLATALAŞEDINTĂDEANTRENAMENT–25lei/ora
 ANTRENAMENTPRIVAT– 50 lei/ora, maxim 2 participanti/sesiune
Sumelevor fiachitate incontulclubuluiRO76UGBI0000232003260RONdeschis
laGarantiBank-suc. Focsani !
IMPORTANT !
-

Dacă sunt frecventate cel putin 4 antrenamente într-o lună calendaristică, cotizatia sportiva se
achită integral. Daca sunt frevcentate mai putin de 4 se achita la sedinta !
Încazulabsentăriidelaantrenamente,sumeleachitate c u t i t l u d e c o t i z a t i i s p o r t i v e
nuserestituieşinusereporteazapentrulunaurmătoare,sauîn contul altei persoane !
Sportivii care achita anticipat cotizatia aferenta unui an calendaristic primesc gratuit costumul
de antrenament!

Spezelegeneratedeprocurareaechipamentelordeantrenament,precumsideparticipareala
activitaticumarfistagii,seminarii,colocvii,taberesportive,competitiisportive,controalele si vizele
medicaleperiodice,asigurarile pentru accidente sunt in sarcina exclusivaa sportivilor!

Data :

/

/

Nume,prenume inclar,
Semnăturasolicitant*(ambiipărintisaututorelegal)
…………………………………………………………………

CLUBULSPORTIVADDRASTAEKWONDO–Focsani,Romania
Tel:0723910667;E-mail:secretariat.addrasclub@gmail.com

RECOMANDARI:
 Prezenta la sala va fi cu cel mult 10 minute inainte de inceperea antrenamentelor;
 Avand in vedere schimbul rapid de serii, va rugam sa fiti prezenti cu 10 minute
mai devreme de sfarsitul antrenamentelor, pentru preluarea sportivilor in deplina
siguranta;
 Rugam evitati supraaglomerarea parcarii, folosind spatiile invecinate (parcarea
Lidl sau, locurile aflate pe domeniul public, str. Arhitect I. Mincu)
 Asigurati-va ca sportivii au asupra lor minim 1/2 L apa potabila (plata) si prosop
din bumbac cu dimensiuni de minimum 30X50 cm .
 Evitati stationarea inutila pe holul de la intrarea in sala, spatiul nefiind foarte
generos;
 Folositi vestiarele pentru schimbarea garderobei copiilor dupa antrenament,in
acest sens va rugam sa aveti la dvs o pereche de papuci de transfer;
 Asigurati-va ca sportivul si-a satisfacut necesitatile fiziologice inainte de a fi adus
la sala !!!
 NU hraniti copiii cu cel putin 2 ore inainte de antrenament, acordand suficient timp
unei digestii optime !
Clubul Sportiv Addras Taekwondo îşi rezervă dreptul de a-şi selecta sportivii/partenerii/colaboratorii !

REGULAMENT DEORDINE INTERIOARĂ

1. Sunt strict interzise:
 Folosireacunoştintelordindomeniulartelormarțiale/TAEKWONDO,dobânditeîntimpulşedi
ntelordeantrenamentîmpotriva
altcuivaîn
societate.Numaiîncazdelegitimăapăraredemonstrabilălegal,vorputeafifolositetehnicileîn
vățate !
 Fumatulşiconsumulbăuturiloralcooliceînsaladesport(DO-JANG)!
2. Sportiviisuntobligatisărespectereguliledeigienăcorporalăşiaechipamentului
3. Pesuprafatadeantrenament(tatami)seintrăfărăîncălțăminte;
4. Toti sportivii vor avea un comportament decent in relatia cu antrenoriişicolegii,in caz
contrar riscand eliminarea din cadrul clubului;
5. Întimpulantrenamentuluivorfiurmatecustricteteinstructiunileceluicareconduceşedintade
pregatire !!!!
6. Sportiviicuvârstedepeste14anivorficonvocatiperiodiclaactivitățidecurățenieșiigienizare
aechipamentului.
7. laantrenamenteşicompetitiideTaekwondovafipurtatcostumuldeantrenamentspecific
denumitDO-BOK;
8. Fiecaresportivîşi
vaprocuraechipamentdeprotectieindividual,compusdin:protectiitibie,protectiiantebrate,pr
otezădentară,protezăgenitala, manusi, cască deprotectie;
Dosarul de Inscriere va cuprinde OBLIGATORIU urmatarele documente:
 Adeverinta medicala medicina sportiva/medicina de familie cu mentiunea “APT PENTRU
SPORT-ARTE MARTIALE”
 fotocopie certificat nastere sportiv
 fotocopie documente identitate parinti
 dovada achitarii cotizatiei sportive
Data :

/

Nume,prenume inclar,

/

Semnăturasolicitant*(ambiipăritni,saututorelegal)
……………………………………………
*) Pentruminori (persoane sub 18 ani) semnează ambii părinţi sau tutorele legal.
CLUBULSPORTIVADDRASTAEKWONDO–Focsani,Romania
Tel:0723910667;E-mail:secretariat.addrasclub@gmail.com

