
 

Asociația CLUB SPORTIV DINAMIC Suceava 

Codul de înregistrare fiscală (CIF): 33392210 

Cod IBAN: RO15 BTRL RONC RT02 5828 7301 (cont bancar deschis la BANCA TRANSILVANIA) 

Pagină web: www.clubdinamic.ro , E-mail: contact@clubdinamic.ro, Telefon: 0723/136092, 0742/566470 

Sediul: Municipiul Suceava, str. Universităţii, nr. 13, Corp E al Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava 

 

CERERE DE LEGITIMARE / ADEZIUNE 

 

 

 

   

 

 Subsemnatul(a).......................................................... cu domiciliul in .................................................. 

strada ......................................................., nr.........., bloc............., scara......., etaj ........., ap.......,  BI / CI seria 

............, nr................................., C.N.P......................................................., Telefon: ….....................................      

e-mail: ...................................................,  

PENTRU MINORI, SECȚIUNEA URMĂTOARE SE VA COMPLETA DE CĂTRE REPREZENTANTUL LEGAL! 

Prin reprezentat legal (părinte___/ tutore___)  ….................................................................................., 

cu domiciliul in  …....................................................... strada .................................................., nr.........., 

bloc......., scara......., etaj......, ap.......,  BI / CI seria ........, nr....................., 

C.N.P..............................................., Telefon: …....................................e-mail: ................................................, 

vă rog să-mi aprobaţi înscrierea în Asociația Club Sportiv DINAMIC Suceava, ca  

               □  Sportiv legitimat   

               □  Membru Simpatizant 

   
Am solicitat și am obținut toate informațiile referitoare la: 
1. Documentele pe care trebuie sa le anexez prezentei cereri ( copie simplă Certificat de naştere, 
copie simplă BI/CI reprezentant legal, adeverință medicală-pentru sportivii legitimaţi, foto ¾-1 buc); 
2. Avantajele calității de sportiv/membru; 
3. Drepturile și obligațiile mele în calitate de sportiv/membru. 
 

Am luat cunoștinţă de prevederile statutului și regulamentului intern ale Asociației Club Sportiv 

DINAMIC Suceava și mă oblig să le respect. 

 

Data         

____________________      

 

Semnătura solicitantului     Semnătura reprezentantului legal 

 

 ______________________________   ______________________________ 

  

Aprobat Președinte 

 

_________________________ 

FOTO 
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DECLARAȚIE DE ASUMARE A RISCULUI ȘI RĂSPUNDERII 
 

Subsemnatul(a).......................................................... cu domiciliul în ................................................., 
strada ......................................................., nr.........., bloc............., scara......., etaj ........., ap.......,  BI / CI seria 
............, nr.........................., C.N.P.…..........................................................., Telefon: …...................................  
e-mail: ..................................................., 

 

PENTRU MINORI, SECȚIUNEA URMĂTOARE SE VA COMPLETA DE CĂTRE REPREZENTANTUL LEGAL! 

Subsemnatul(a).......................................................... cu domiciliul in .................................................. 
strada .............................................., nr.........., bloc......., scara......., etaj......, ap......., sector.........,BI / CI seria 
............, nr......................, CNP…… ........................................., Telefon: ….....................................      e-mail: 
..................................................., în calitate de reprezentant legal al (numele solicitantului) 
……………………………………….. ,  imi asum întreaga răspundere pentru acțiunile minorului numit mai sus 
și riscurile ce rezultă din participarea la evenimentele organizate de club și sunt de acord cu faptul că 
Asociația Club Sportiv DINAMIC Suceava nu răspunde legal și nici moral de acțiunile minorului. Îmi dau 
consimțământul și sunt de acord cu eliberarea de orice obligații a organizatorilor acestor activități, 
răspunderea pentru eventualele incidente în care este implicat minorul revenindu‐mi în exclusivitate. 

DECLAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE URMĂTOARELE: 
1. Am solicitat Asociației Club Sportiv DINAMIC Suceava permisiunea de a participa la activitățile 

desfășurate de către aceasta și îmi asum conștient și de bună voie riscurile asociate, cunoscute sau nu, 

chiar dacă derivă din neglijența altor persoane, asumându‐mi întreaga responsabilitate pentru participarea 
mea la sportul sau activitățile desfășurate de Asociația Club Sportiv DINAMIC Suceava. Mi s‐a făcut 
cunoscut că aceste activități implică efort fizic, putând exista accidentări și răniri ale subsemnatului sau ale 
celorlalți participanți. Folosirea echipamentului de siguranță/protecție și asumarea unei minime discipline 
diminuează considerabil aceste riscuri, existând totuși posibilitatea unor răniri. 

2. Sunt pe deplin conștient de posibilitatea de a mă accidenta sau răni, inclusiv și nu numai prin: 
cădere, lovire, atac de cord, zgârieturi, tăieturi, folosirea deficitară sau improprie a echipamentului, de către 
subsemnatul sau orice alt participant care nu respectă regulile de siguranță.  

3. Sunt de acord să desfășor această activitate care implică efort psihic și fizic potrivit regulilor care 

mi‐au fost explicate și prezentate și voi urma indicațiile date de oficialii asociației și declar pe proprie 
răspundere că am o condiție fizică și psihica bună, stiu că nu sufăr de afecțiuni care m‐ar impiedica să 
practic aceste activități. 

4. Imi dau acordul pentru folosirea pozelor, înregistrărilor video, numelor, comentariilor, rezultatelor, 
etc. în scopuri promoționale și/sau publicitare, conform standardelor europene în vigoare privind datele cu 
caracter personal şi libera lor circulaţie, stipulate în Regulamentul 2016/679/UE/25 mai 2018 

5. Subsemnatul, declar conștient că sunt de acord ca dacă eu sau cel pentru care răspund este rănit 
in timpul practicării acestor activități, să exonerez și să scutesc Asociația Club Sportiv DINAMIC Suceava și  
colaboratorii asociației, sponsorii, etc. de orice pretenție de despăgubire, reclamație, proces de urmărire pe 
cale judecătorească, plângere, cheltuială (incluzând cheltuielile de judecată). Pe această cale eliberez 
Asociația Club Sportiv DINAMIC Suceava de orice revendicare și obligație de orice fel și înțeleg că această 
eliberare va fi respectată și de rudele, moștenitorii sau reprezentanții subsemnatului. 

6. Certific Asociației Club Sportiv DINAMIC Suceava că am cel puțin 18 ani și dacă am vârsta mai 
mica de 18 ani, am discutat deja termenii și condițiile prezentei declarații cu părinții mei și, de asemenea, 

părinții, dupa ce l‐au citit și acceptat, au consimțit sub semnătură. 
7. Prin aceasta sunt de acord cu ceea ce a fost prezentat mai sus și am luat la cunoștință de 

conținutul regulilor de siguranță de pe verso. Am citit fiecare punct al actului, l‐am înțeles, mi l‐am insușit și 
semnez de bună voie și fără nici o constrângere din partea nimănui. Acest document se aplică pentru orice 
activitate organizată de către Asociația Club Sportiv DINAMIC Suceava, la care particip în prezent sau la 
care voi participa în viitor, incepând cu data semnării prezentei declarații. 
 

Data _______________   Semnătura ___________________________ 
 

 

Data ________________  Semnătura reprezentantului legal ___________________ 
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