CLUBUL SPORTIV ADDRAS, FOCȘANI-ROMÂNIA
Tel. 0723 910667 e-mail: addras.tkdclub@gmail.com
https://addras.ro/
facebook: https://www.facebook.com/addrastaekwondo/

CERERE DE ÎNSCRIERE
SUBSEMNATUL/SUBSEMNATA, cu datele de identificare de mai jos:
Nume, prenume:__________________________ ____________________________________
Domiciliu (oraș/comună/sat):________________ Stradă, număr, bloc,apt:__________________
Carte identitate (Serie,nr.):__________________ C.N.P________________________________
Ocupație:_______________________________ loc de muncă:__________________________
Tel: ___________________________________ e-mail:_______________________________
Prin
prezenta
solicit
înscrierea/(re)înscrierea
subsemnatului/subsemnatei
(fiului/fiicei_____________________________________) în cadrul CLUBUL SPORTIV ADDRAS
și participarea la antrenamente (taekwondo şi/sau kickboxing), cu respectarea legislației în vigoare.
II.
Declar pe proprie răspundere u r m ă t o a r e l e :
 Starea sănătătii fizice şi mentale a f i u l u i / f i i c e i ( s u b s e m n a t u l u i / s u b s e m n a t e i )
este corespunzătoare;
 Copilul nu suferă (eu personal nu sufăr) de afecțiuni cronice sau neuro-psihice
incompatibile cu practicarea sporturilor de contact/arte marțiale;
 Cunosc și îmi asum faptul că în sporturile de contact accidentările nu pot fi excluse!
 Anexez prezentei cereri adeverintă medicală de la medicul de familie și declar ca sunt de
acord cu efectuarea controalelor medicale în vederea obținerii vizei de la medicina
sportivă!
 În situatia în care nu mai doresc frecventarea antrenamentelor, voi anunța despre
această situaţie înainte cu 10 zile prin sms/whatsapp sau e-mail pe adresa
addras.tkdclub@gmail.com;
III.
Declar ca sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu
prevederile Regulamentului UE 679/2016 (Regulament GDPR).
IV.
Sunt de acord cu plata cotizațiilor și taxelor, după cum urmează:

50 lei - taxa 1 (una) ședință antrenament

200 lei – cotizaţie sportivă 8 antrenamente/lună

250 lei – cotizaţie sportivă 12 antrenamente/lună

300 lei - cotizaţie sportivă 16 antrenamente/lună
COTIZAŢIILE SPORTIVE SE ACHITĂ ÎN AVANS PE 2 LUNI!
IMPORTANT:
Taxele și cotizațiile se achită prin ordin de plată, în contul:
RO76 UGBI 0000 2320 0326 0RON deschis la Garanti BBVA Suc. Focșani, beneficiar
CLUBUL SPORTIV ADDRAS.
La explicații se menționează: “cotizație sportivă lunile…. ”.
V.
Cotizatiile și taxele NU se restituie, NU se reporteaza în contul altei persoane și nu pot
fi luate în considerare decât pentru perioada corespunzătoare efectuării plății!
I.

Data : ____/ ____/______

Nume, prenume în clar
Semnătura solicitant* (ambii părinți,sau tutore legal)

Mama:__________________Tatăl:_____________________
Pentru minori (persoane sub 18 ani) semnează ambii părinţi sau tutorele legal!

CLUBUL SPORTIV ADDRAS – Focșani,România

VI.

Cheltuielile legate de echipament, participare la activități organizate
(stagii,seminarii,cantonamente,competiții sportive,examene de centură) controale și vize
medicale periodice, asigurări de sănătate sau orice alte categorii de cheltuieli legate de
activitatea sportivă, sunt în sarcina exclusivă a sportivilor/părinților!

VII.

ASOCIAŢIA “CLUBUL SPORTIV ADDRAS” ÎŞI
REZERVĂ
SELECTA SPORTIVII/PARTENERII/COLABORATORII !

DREPTUL DE A-ŞI

VIII. REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ:
1. Fumatul şi consumul băuturilor alcoolice în sala de sport sunt strict interzise!
2. Folosirea cunoştintelor din arte marțiale împotriva altor persoane în societate, este
STRICT INTERZISĂ, excepție cazurile de legitimă apărare;
3. Părinții vor fi prezenți cu 10 minute mai devreme de terminarea antrenamentelor, pentru
preluarea sportivilor în deplină siguranță;
4. Sportivii vor avea asupra lor: 1/2 L apă plata, prosop cu dimensiuni 30 X 50 cm și
șervețele dezinfectante pentru picioare!
5. Copiii nu vor fi hrăniți cu cel putin 2 ore inainte de antrenament, acordând suficient timp
unei digestii optime!
6. Respectarea regulilor de igienă corporală şi a echipamentului este obligatorie;
7. Pe suprafata de antrenament se intră fără încălțăminte!
8. În timpul antrenamentelor vor fi urmate cu strictețe instrucțiunile antrenorilor, în caz
contrar sportivul putând fi eliminat din cadrul clubului!
9. Sportivii cu vârste de peste 14 ani vor participa periodic la activități de curățenie și
igienizare a sălii și echipamentelor;
10. În timpul antrenamentelor, va fi purtată u n i f o r m a d e a n t r e n a m e n t
a
clubului!
11. Este STRICT INTERZISĂ purtarea obiectelor metalice de podoabă care pot accidenta
partenerii de antrenament, sau pot incomoda intervenţia medicului în caz de accidentare!
12. Fiecare sportiv îşi va procura echipament individual pentru antrenamente și competiții!
IX.

NERESPECTAREA REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARA POATE DUCE
LA ELIMINAREA DIN CADRUL CLUBULUI, CU CONSECINȚELE DE RIGOARE.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
Cerere de înscriere, completată,datată și semnată de ambii părinți;
adeverință medicală ;
copie certificat nastere sportiv/carte de identitate;
ordin de plată cotizație sportivă.
Toate documentele se trimit scanat într-un fișier format pdf cu titlul: ”documente înscriere
sportiv ……………. pe adresa de e-mail: addras.tkdclub@gmail.com!
X.





Data : ____/ ____/______

Nume, prenume în clar
Semnătura solicitant* (ambii părinți,sau tutore legal)

Mama:__________________Tatăl:_____________________
Pentru minori (persoane sub 18 ani) semnează ambii părinţi sau tutorele legal!)
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