
                                                                                                            

ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV MAKOTO OLT                                                 APROB,                         

Autorizaţia de funcţionare nr. 1/09.02.2021                                                       Preşedinte Alexe Marian 

C.I.S. - OT/A2/00071/23.11.2001 

C.U.I.  - 11262112 

Nr. înregistrare asociație ...........................................                                                                             

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

CERERE   DE   ÎNSCRIERE 
 

 

 

 Subsemnat....  ............................................................................ fi........ lui ........................................ 

şi ...................................C.N.P. ........................................domiciliat... în ....................................................... 

............................................................................................... telefon personal ............................................... 

e-mail ........................................................................... , facebook ................................................................. 

instagram ......................................................... , telefon părinți ..................................................................... 

prin prezenta solicit admiterea mea la cursurile de iniţiere şi performanţă din cadrul Asociației Clubul 

Sportiv Makoto Olt, secția karate, sala ......................................................... . 

 Declar pe proprie răspundere, că nu voi folosi tehnicile învăţate în scopuri teroriste, pentru 

comiterea de infracţiuni ori contravenţii, nu voi distruge ori degrada bunurile ori materialele de 

antrenamente, voi respecta disciplina în sala de antrenamente sau de competiție şi voi achita 

contravaloarea pagubelor produse de mine sau însoțitorii mei, precum şi cotizaţia lunară pentru 

antrenamente la începutul fiecărei luni. Nerespectarea acestui angajament mă face atât pe mine cât şi pe 

reprezentantul meu legal răspunzători material, contravenţional sau penal. 

1 - Nu am antecedente penale, ataşez certificatul de cazier judiciar și certificatul de integritate 

comportamentală (obligatoriu persoanelor majore). 

2 - Nu sufăr de boli cronice ori care să-mi interzică practicarea acestei ramuri sportive, ataşez 

adeverinţă medicală ( la înscriere, anual şi după convalescenţă ). 

 3 - Am practicat ..................................................................... în perioada ......................................... 

la ............................................................. și sunt la nivelul ........................................................... ( anexă ) . 

 4 - Anexez la prezenta cerere o copie de pe actul meu de identitate precum și de pe actul de 

identitate al unuia din reprezentanții legali ai mei ( numai pentru solicitanții minori ). 

 5 - 4 fotografii color, bust, format ¾ ( numai pentru sportivii care doresc legitimarea la federație). 

 Datele mele personale sunt prelucrate conform Reg. U.E. nr. 2016/679. 

 

 

Acordul instructorului de sală, 

 

………………………………... 

 

 

  Semnătură sportiv   ................................................. 

 

                                        Reprezentant legal ................................................... 

 

                                                                                     ( numele complet și semnătura ) ............................... 

 

 

 

 

CONTACT : 

Mobil: 0766.673.895,  Facebook:  Marian Alexe,  e-mail marian.alexe67@gmail.com, www.makoto.ro 

mailto:marian.alexe67@gmail.com
http://www.makoto.ro/

