
 

 

 

ASOCIATIA “CLUB SPORTIV SPANDO” 
www.spandoskiteam.ro / spando_ski_team@yahoo.com / CIF: 26015749/ Nr. nr.CJ/A2/00323/2009 

 

 

Nr.  /   
 

CERERE DE ÎNSCRIERE (anul)   
SECTIA SCHI ALPIN 

 

Subsemnatul(a)   reprezentant legal 

( tutore/parinte) al  solicit inscrierea 

(nume şi prenume complet aşa cum apare în certificatul de naştere) 

fiului/fiicei mele născut (ă) la data de  , cu  CNP   
 

cu domiciliul în  , str.  nr.  ,bl.   
(localitatea de domiciliu) (strada) (numărul) (blocul) 

sc.  ,ap.  ,et.  ,judeţul  ,telefon   
(scara) (apartamet) (etaj) (judeţul de domiciliu) (telefon mobil) 

 
 

eMail  , ca membru(ă) al(a) A. C. S. SPANDO. 
(email cu litere de tipar) 

Doresc să practice (se bifează): □ schi alpin □ patine cu rotile □ Inot □dryland 

training 

Rog prin prezenta a-i aproba înscrierea în Clubul Sportiv Spando, secţia schi alpin, în acest fel avand  
dreptul de participare la antrenamentele săptămânale, la taberele de pregatire, la sesiunile de evaluare si la toate 
activitatile sportive pe care le organizeaza sau la care participa membri clubului, in functie de nivelul de pregatire. 

 
Imi asum intreaga raspundere pentru actiunile minorului numit mai sus si sunt constient de riscurile ce rezulta din 
participarea la evenimentele organizate de club si sunt de acord cu faptul ca Asociatia Club Sportiv SPANDO nu raspunde 
legal si nici moral de actiunile minorului. Am luat cunostinţa de prevederile statutului si regulamentului activitatilor Clubului 
Sportiv Spando si ma oblig sa le respect. 
Cedez toate drepturile de proprietate al imaginilor foto sau video cu copilul meu, luate de către persoanele implicate în 
diferitele activităţi către A.C.S. SPANDO 

 

 
Se menţionează: Clubul Sportiv Spando este o organizaţie non profit, apolitica, avand certificat de identitate sportiva nr.CJ/A2/00323/2009 constituită 
în conformitate cu dispoziţiile O.G nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, ale Legii Educaţiei Fizice şi Sportului 
nr. 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare, prin urmare orice sumă provenită din cotizaţiile celor înscrişi se alocă organizării de evenimente 
sportive, achiziţionării de echipamente sportive, plăţii chiriei, promovării activităţii sportive, etc. 

 

Anexez prezentei cereri: 
Adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru efort fizic” 
Copie după certificatul de naştere 

 

Data:    
Semnătura părinte/tutore legal 

(pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de18 ani la data completării prezentei) 
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