
CLUBUL SPORTIV ADDRAS TAEKWONDO – Focsani,Romania 
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CEREREăDEăȊNSCRIERE 

NUME : ......................................................................................................................................... 
PRENUME : .................................................................................................................................. 
DOMICILIU : ................................................................................................................................ 
B.I./C.I. SERIE : ....... NR. ...................... CNP: .......................................................................... 
LOC DE MUNCA : ...................................................................................................................... 
OCUPATIA : ..................................... PROFESIA: .................................................................... 
TEL.: .............................................................. E-MAIL: ............................................................... 

Prină prezentaă rogă s ă aprobațiă înscrierea subsemnatului 
(fiului/fiicei....................................................................................................) în cadrul Asociatiei 
„CLUBUL SPORTIV ADDRAS TAEKWONDO”ă șiă participareaă laă ședințeleă deă
antrenament conform programului stabilit,ă cuă respectareaă legislațieiă înă vigoareă șiă statutuluiă
clubului. 

Declară peă proprieă r spundereă ca,ă stareaă s n t iiă fiziceă şiă mentaleă aă subsemnatuluiă
(fiului/fiicei)ăesteăcorespunz toareăsiănuăsuf rădeăboliăincompatibileăcuăpracticareaăactivit iloră
sportive,ă sensă înăcareăanexezăprezenteiăadeverin /certificatămedicalăeliberatădeăc treămediculă
de familie. 

Mi s-aăadusălaăcunoștinț ăfaptulăc ăăTAEKWONDO  esteăunăsportădeălupt ădinăfamiliaă
artelorămar ialeă undeă accident rileă nu pot fi excluse,ă cunoscă şiă îmiă asumă riscurileă practic riiă
unui astfel de sport. 

Înă situa ia  înă careă nuă maiă dorescă s ă frecventeză antrenamenteleă m ă obligă s ă anunță
conducerea/antrenorii clubului în termen de 10 zile, verbal sau, prin e-mail: 
addras.tkdclub@gmail.com .  

OPTEZăPENTRUăUNULăDINăURM TOARELEăPLANURIăTARIFARE(seăbifeaz !)    
 ABONAMENT  LUNAR – 120 lei, va fi achitat odata cu inceperea antrenamentelor 

(ulterior pân ăînădataădeă15ăaleăfiec reiăluni) 
Abonamentul este valabil pentru unul dintre modulele de antrenament  care se 
desf şoar ăînăcadrulăclubului,ărespectiv:ăTAEKWONDOă(ini iereă&ăperforman )/ 
AEROBIC & FITNESS / TRX &ăîntre inereăcorporal  
Pentru 2 module de antrenament (ex.TAEKWONDO+TRX), abonamentul va fi de 
200 lei/luna/persoan  

 PLATAăLAăăŞEDIN ăDEăANTRENAMENT – 25 lei/ora 
 ANTRENAMENT  PRIVAT – 50 lei/ora, maxim 2 participanti/sesiune 
Sumele vor fi achitate in contul clubului RO76UGBI0000232003260RON deschis la 
Garanti Bank - suc. Focsani. 
Modificareaătarifelorăvaăfiăanun at   înainte cuăcelăpu ină30ădeăzileăcalendarristice . 
Dac  suntăfrecventateăcelăpu ină5 antrenamente într-oălun ăcalendaristic ,ăseăachit ă

integral abonamentul  lunar. 
        ABONAMENTUL ESTE INDIVIDUAL ! 
        ÎNăCAZULăABSENT RII DE LA ANTRENAMENTE, SUMELE ACHITATE NU SE 
RESTITUIEă ŞI NU SE REPORTEAZA PENTRUă LUNAă URM TOAREă SAU,ă ÎNă
CONTUL ALTEI  PERSOANE ! 

 
Data :____/____/________        Nume,ăprenumeăinăclar,semn turaăsolicitant*ă 

 
                                             ……………………………………ăăăăăăă 
             
                            *) Pentru minori (persoane sub 18 ani) semnează ambii părinţi sau tutorele legal.        
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Spezele generate de procurarea echipamentelor de antrenament,participare la activitati 
deă preg tireă suplimentareă (stagii,seminarii,tabere,competi iiă sportive),ă controale şiă vizeă
medicaleă periodice,ă precumă şiă asigur rileă medicaleă înă cază deă accidentareă suntă ină sarcinaă
exclusiv  a sportivilor/p rin ilor! 

Spa iileăcuădestina ieădeăparcareădinăimediata proximitate aăs liiădeăsportăauăstatutulădeă
“PARCAREăDEăRESEDIN ”,ăsensăînăcareăîmiăiauăangajamentulădeăaărespectaăsemnifica iaă
indicatoarelor rutiere existente în zon ,ă pentru aă evitaă supraaglomerareaă şiă disconfortulă
vecinilor. 

Autovehiculele pot fi stationate pe spa iileăcuădestina ieădeăparcare situate pe domeniul 
public - stradaă“Arh. I. Mincu”ăsau,ăparcareaăLIDLă(apx.ă100ămetri-2 minute de mers pe jos). 

Încalcarea prevederilorăreferitoareălaăobliga iileăfinanciareăfa ădeăclub,ăprezentateămaiă
sus sau a regulamentului de ordineă interioar , poateă atrageă dup ă sineă sistareaă unilateral ă aă
colabor riiăsau,ăr spundereaăjuridic ădup ăcaz.  
ASOCIA IAă “CLUBULă SPORTIVă ADDRASă TAEKWONDO”ă ă ÎŞIă REZERV ă
DREPTUL DE A-ŞIăSELECTAăCLIEN II/PARTENERII/COLABORATORIIă!! 

REGULAMENT DE ORDINEăINTERIOAR  
1. Folosireaă cunoştin eloră dină domeniulă Arteloră Mar iale,ă dobânditeă înă timpulă
şedin eloră deă antrenamentă împotrivaă altcuivaă înă societate,ă esteă STRICTă INTERZIS !ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
Numai în caz de legitim ă ap rareă demonstrabil ă legal,ă voră puteaă fiă folositeă tehnicileă
înv ateă! 
2. Fumatulă şiă consumulă b uturiloră alcooliceă înă salaă deă sportă (DO-JANG) sunt 
INTERZISE! 
3. Sportiviiăsuntăobliga iăs ărespecteăregulileădeăigien ăcorporal ăşiăaăechipamentuluiă 
4. Pe suprafa aădeăantrenamentă(tatami)ăăseăintr ăf r ăînc l minte; 
5. Sportiviiăvorăfolisiăunălimbajărespectuosăcândălaăadresaăantrenorilorăşiăcolegilor;ă 
6. Înă timpulă antrenamentuluiă voră fiă urmateă cuă stricte eă instruc iunileă celuiă careă
conduceăşedin aădeăpreg tire; 
7. Sportiviiă cuă vârsteă deă pesteă 14ă aniă voră fiă convoca iă periodică laă activit iă deă
cur enieă iăăăigienizareăăaăechipamentului. 
8. Laă antrenamenteă şiă competitiiă deă Taekwondoă vaă fiă purtată costumulă deă
antrenament specific denumit do-bok; 
Pentru antrenamenteleă deă lupt ,ă fiecareă sportivă vaă aveaă echipamentă deă protec ieă
individual,ă compusă din:ă protectiiă tibie,ă protec iiă antebra e,ă protez ă dentar ,ă protez ă
genitala,ămanusi,ăcasc ădeăprotectie;       
 
            CEREREAăDEăÎNSCRIEREăVAăFIăăÎNSO IT ăÎN MOD OBLIGATORIU  de : 
1. Adeverin ămedical ăeliberat ădeăc treămediculădeăfamilieădinăcareăs ărezulteă
stareaădeăs n tateă(aptăptăactivit iăsportive) 
2. Copie document de identitate sportiv (carte identitate sau,ăcertificatădeăna tere) 
3. Copii  documente identitateăaleăp rin iloră(dac ăsportivulăesteăminor) 
4. Copieăhot râreăjudec toreasc ădeădivor ăsau,ăactănotarialăprinăcareăesteăstabilit ă
custodia minorului (cazul familiilor mono-parentale) 
            Fotocopiileăvorăpurtaămen iuneaă“CONFORM  CU ORIGINALUL”ăşiăvorăfiă
semnateăolografădeăc treăpersoaneleăînăcauz . 
5. Dovadaăachit riiăcotiza iei/taxei sportiveăă(ordinădeăplat ) 
Data :____/____/________          Nume, prenume in clar,semn tura solicitant*  

                                                                                  ………………………………………                                                                                        
*) Pentru minori (persoane sub 18 ani) semnează ambii părinţi sau tutorele legal. 
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