ASOCIAȚIA SPORTIVĂ „V.K. SOCCER - Sport pentru Trup și Suflet”
București, Calea Griviței 230, bloc B, scara B, parter, ap.4, sector 1,
Registrul Sportiv nr.B/A2/00275/2016, Cod Fiscal 36321940,
cont IBAN RO51BRDE445SV26611084450 deschis la BRD Agenția Titulescu
Tel: 0754 028 058, Email: vksoccer@gmail.com, Website: www.vksoccer.com

CERERE DE ÎNSCRIERE SECȚIA FOTBAL
Dl.(nume și prenume - Tata)

domiciliat în

( se va înscrie adresa de domiciliu

sau după caz adresa de reședință)

, CNP
și nr. de tel

email
D-na(nume

adresa de
domiciliată în

si prenume - Mama)

( se va înscrie adresa de

domiciliu sau după caz adresa de reședință)

, CNP
și nr. de tel

email

adresa de
,

în calitate de părinți/tutori/reprezentanți legali ai minorului
,
născut la data de
în
CNP
vă solicităm înscrierea copilului ca membru al ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV „V.K. SOCCER Sport pentru trup și Suflet” având datele din antet, la SECȚIA FOTBAL, programul Competitiv.
Prin prezenta ne angajăm să respectăm regulamentul de ordine interioară al clubului, de care am luat la
cunoștință și să sponsorizăm lunar asociația cu suma de 180 Lei, sumă ce reprezintă cotizația lunară ca
membri susținători ai asociației sportive, și dă drept de participare de până la 12 antrenamente pe lună.
Cotizația lunară/sponsorizarea se poate plăti lunar sau pentru o perioadă mai mare de timp.
Plata se va face lunar în avans, până cel târziu în ultima zi a lunii în curs pentru luna următoare,
neplata la termen atragând suspendarea calității de membru pentru o lună iar neplata pe o perioada mai
mare de două luni atragând încetarea calității de membru. Dovada calității de membru se face cu legitimație
vizată lunar, în baza căreia persoana va avea acces pe baza sportivă folosită de asociație și conferă dreptul
de a participa la programele asociației sportive (antrenamente, meciuri, turnee, cupe și alte evenimente
sportive).
Asociația pune la dispoziția membrilor echipament sportiv contra cost. Sumele provenite din
sponsorizarea si sau cotizația lunara vor fi folosite pentru organizarea de evenimente sportive, achiziţionării
de accesorii sportive, plăţii chiriei, promovării activităţii sportive, etc.
Am luat la cunoștință de faptul că orice deplasări/cantonamente se vor plăti de părinți, asemenea și taxele
suplimentare necesare legitimării copilului (viza medicală, taxa săptămânală/lunară/anuală de joc – dacă este
cazul, cartonașe, etc).
Sunt de acord cu folosirea datelor personale pentru înscrierea în asociație.
Anexez prezentei cereri:
Adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru efort fizic”
Declarație de consimțământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal
Copie după certificatul de naştere/cartea de identitate copil
Copie după cartea de identitate a parintelui
APROBAT PREȘEDINTE
Două poze tip buletin ale copilului
V.K. SOCCER
Data:

/

/

Semnătura sportiv
Semnătura părinte/tutore

