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CERERE DE ADEZIUNE, ACORD PRELUCRARE DATE SI DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE 
 
         Subsemnatul(a)…........................................................................................................,cu domiciliul in 

........................................... strada ..................................................................................., 

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

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

......................................................................................................... 

            

Pentru minori, reprezentantul legal  (parinte / tutore) va completa sectiunea urmatoare:  

           Subsemnatul(a) …......................................................................., in calitatea de □ parinte sau □ tutore al 

minorului (ei)……………………………………..……………..…. cu domiciliul in ......................... strada 

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

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

............................................................................................................., va rog sa aprobati inscrierea mea sau a minorului 

(ei) pe care il (o) reprezint, in Clubul Sportiv K-1 Galati, ca membru (a) simpatizant (a) 

 
            Declar ca sunt constient(a) de faptul ca acceptarea aderarii mele si/sau a minorului (ei) ce il (o) reprezint ma 

obliga la achitarea  cotizatiei  lunare si accept achitarea acesteia. 

            Am solicitat si am obtinut toate informatiile referitoare la: 

 

1. Documentele pe care trebuie sa le anexez prezentei cereri si anume : 

a. Copie dupa BI/CI, copie dupa certificat de nastere 

b. Adeverinta medicala cu mentiunea „clinic sanatos” 

 

2. Drepturile si obligatiile mele in calitate de membru : 

 

a. Ma oblig sa respect prevederile statutului si regulamentului intern ale Club Sportiv K-1 Galati. 

b. Sunt de acord ca Clubul Sportiv K-1 Galati sa colecteze, sa prelucreze si sa transmita datele cu caracter 

personal ale mele si/sau a minorului (ei) pe care il (o) reprezint.  Datele cu caracter personal pot include, 

dar nu se limiteaza la, urmatoarele: 

 
i. Nume de familie, prenume, codul numeric personal, serie si numar si adresa; 

ii. Numar de telefon, cont de Skype, Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube, Twitter precum si 

adresa de e-mail; 

iii. Imaginea mea si/sau a minorului (ei) (fotografie si/sau filmare) 
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c.            Permit atat Clubului Sportiv K-1 Galati, cat si partenerilor sai drepturile de mai jos: 

i. Sa ma fotografieze, sa ma inregistreze pe mine si/sau pe minorul (a) reprezentata de mine, in 

timpul antrenamentelor, a competitiilor precum si a tuturor evenimentelor conexe. 

ii. Sa prelucreze, sa reproduca, sa difuzeze si sa exploateze imaginile, filmarile si sunetele partial 

sau complet, in numar nelimitat, in orice tara, in orice format, pe orice suport de comunicare (printre 

care si: hartie, televiziune, digitale), cunoscute sau nu la momentul semnarii contractului, prin orice 

mijloc cunoscut sau necunoscut astazi, cu scopul promovarii activitatilor, partenerilor, produselor 

si serviciilor Clubului Sportiv K-1 Galati si a partenerilor sai. 

d. Recunosc ca acordul de fata ramane valabil pe o perioada nelimitata pentru imaginile care cuprind mai 

multe persoane, inclusiv ale mele /sau minorului (ei). 

 

           Consimtamantul in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si furnizarea datelor 
mentionate in formularul GDPR sunt voluntare.  
           Acest consimtamant poate fi revocat in orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare in scris catre Club Sportiv 
K-1 Galati. Notificarea de revocare a consimtamantului poate fi realizata prin e-mail catre contact@k1galati.ro sau 
printr-o cerere scrisa la sediul Clubului Sportiv K-1 Galati. 
            Va rugam sa aveti in vedere faptul ca revocarea consimtamantului nu afecteaza legalitatea utilizarii datelor 
inainte de retragerea consimtamantului (notificarea nu are efect retroactiv). Daca consimtamantul nu este acordat sau 
a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate in scopurile mentionate in formularul GDPR.  
             Va rugam marcati cu [x] modalitatea prin care doriti sa fiti contactat in scopul furnizarii de informatii de catre 
Clubul Sportiv K-1 Galati: 
☐ E-mail    
☐ Telefon 
 
3. Declar pe propria raspundere ca : 

 

a. Inainte de a apela la utilizarea serviciilor oferite Clubul sportiv K-1 Galati ,sunt in cunostinta de cauza 
asupra starii mele de sanatate si/sau ale minorului (ei) pe care il (o) reprezint , precum si a riscurilor la care 
ma/il/o expun, rezultate in timpul antrenamentelor desfasurate si a concursurilor sportive 

b. Imi asum toate eventualele urmari si consecinte in ceea ce priveste sanatatea mea si/sau a minorului (ei) 
pe care il(o) reprezint, consecinte ce ar rezulta in timpul antrenamentului desfasurat in incinta Clubului 
Sportiv K-1 Galati cat si in timpul activitatilor conexe desfasurate in alte locatii inclusiv concursurile sportive. 

c. Mi s-au adus la cunostinta riscurile de accidentare si ma oblig sa respect regulile de prevenire a 
accidentelor, asumandu-mi responsabilitatea pentru eventualele urmari in ceea ce priveste sanatatea mea 
si/sau a minorului (ei) pe care il(o) reprezint si/sau a persoanelor pe care le-as/ar putea vatama in timpul 
si/sau ca urmare a activitatilor desfasurate in cadrul antrenamentelor  

d. Sunt de acord ca in nici o situatie Clubul Sportiv K-1 Galati nu este responsabil de siguranta valorilor mele 
si/sau a minorului (ei) pe care il (o)o reprezint (de ex. bani) sau alte obiecte de valoare (de ex. telefon, 
tableta, etc) inainte, pe parcursul si/sau dupa antrenamente. 

 
4. Am fost informat cu privire la : 

a. Costurile care mi se vor imputa in cazul deteriorarii echipamentului pus la dispozitie de Club 
b. Regulamentul intern pe care il voi respecta si/sau minorul (a) pe care il (o) reprezint (normele de 

comportament, acces, igiena, securitatea serviciilor, interdictii etc.) asumandu-mi intreaga responsabilitate 
a faptelor mele si/sau ale minorului (ei)  

 
          Autorizez Clubul Sportiv K-1 Galati sa imi retraga calitatea de membru si/sau a minorului (ei) pe care il (o) 
reprezint, fara nici o alta pretentie din partea mea, in cazul in care conducerea Clubului va hotara astfel. 
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Regulamentul in vigoare este stabilit pentru efectuarea normala a activitatilor si membrilor clubului, pentru ocrotirea 
sanatatii lor, precum si in scopul respectarii ordinii, curateniei si a echipamentelor clubului.Cunoasterea, insusirea si 
respectarea regulamentului de ordine interioara al clubului este obligatorie pentru toate persoanele care frecventeaza 
clubul nostru.  Prin completarea formularului de inscriere certificati respectarea cu strictete a prezentului regulament. 

1. In afara orelor de program accesul in incinta clubului este strict interzisa pentru membrii clubului 
2. Membrii clubului vor parca doar in spatiile marcate pentru parcare tinand cont ca in parcarea din proximitatea 

clubului au prioritate riveranii  
3. Membrii clubului sunt obligati sa aiba un comportament civilizat atat in club cat si in proximitatea acestuia  
4. Este interzisa stationarea in fata usilor de acces ale clubului si/sau in receptie 
5. Accesul in sala de antrenament este permis doar membrilor clubului 
6. Accesul in sala de antrenament este permisa fara incaltaminte 
7. Nu pot participa/asista la antrenamente persoane ce nu sunt membrii clubului 
8. Membrii clubului sunt resposabili de datele mentionate in declaratia de inscriere; 
9. Membrii clubului vor primi indicatii doar de la antrenorii clubului cu privire la utilizarea echipamentului sportiv si 

modul de antrenament.  
10. Membrii clubului sunt obligati sa respecte indicatiile antrenorilor in mod contrar ei isi asuma raspunderea 

pentru riscurile traumatismelor ce pot surveni. 
11. In cazul deteriorarii echipamentului sportiv sau al altui bun al clubului, persoana in cauza acopera toate 

cheltuielile materiale pentru inlaturarea deteriorarilor produse de catre el, echipamentului sportiv sau bunului, 
si reparatiile. 

12. Clubul nu-si asuma responsabilitatea pentru lucrurile personale si pentru alte obiecte de pret uitate la vestiar, 
in sala de antrenament, in dusuri, toalete si receptie 

13. Pentru incomoditati aparute in urma lucrarilor de reparatii si constructii efectuate in zona, administratia 
clubului nu-si asuma raspunderea.  

14. Regulamentul clubului va obliga sa sustineti examenul medical pana la inceperea frecventarii clubului, 
deoarece, in mod evident, personal, sunteti responsabil de sanatatea Dvs.In acest sens membrul cublului 
este obligat sa aduca adeverinta medicala cu mentiunea „clinic sanatos ” 

15. Administratia Clubului nu poarta raspunderea pentru suferintele cauzate de inrautatirea sanatatii Dvs. 
Administratia clubului nu poarta raspunderea, daca motivul inrautatirii sanatatii Dvs. este rezultatul 
nerespectarii regulilor de utilizare a echipamentului de antrenament si/sau a instructiunilor antrenorilor 
clubului.  

16. Administratia clubului nu-si asuma raspunderea pentru daunele pricinuite sanatatii si/sau bunului Dvs. in urma 
actiunilor ilegale a persoanelor terte. 

17. Membrii clubului isi asuma raspunderea pentru incalcarea ordinii publice in incinta clubului. In scopul 
securitatii membrilor si invitatiilor clubului, este interzis, in mod categoric, de a purta cu sine arma alba, de foc 
sau cu gaze. Distribuirea si folosirea bauturilor alcoolice, narcoticelor si fumatul in incinta clubului este 
interzisa in mod categoric. 

18. Accesul este interzis in incinta clubului urmatoarelor persoane: 
a. sub influenta alcoolului sau drogurilor; 
b. in haine murdare; 
c. insotite de animale; 
d. cu boli contagioase; 
e. care nu detin incaltaminte de schimb 
f. ce nu respecta prezentul regulament; 
g. ce folosesc un limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, cat si un comportament care 

sa prejudicieze imaginea clubului nostru; 
h. cu o igiena personala precara; 
i. ce nu respecta in mod repetat indicatiile antrenorilor; 

19. Sunt interzise consumul de droguri, alcool si a substantelor interzise in activitatile sportive (pentru marirea 
parametrilor fizici ai organismului); 

20. Membrii clubului vor respecta programul la antrenamentelor la care sunt inscrisi.  
21. Este interzisa filmarea si fotografierea fara o acordul scris din partea administratiei clubului. 
22. Utilizarea din proprie initiative a aparatelor muzicale sau a altor aparate ale clubului este interzisa. 
23. Geamurile sunt deschise doar de catre personalul clubului/administratie 
24. Membrii clubului nu vor interveni la tabourile electrice, boiler 
25. Membrii clubului vor sesiza orice defectiune antrenorilor  
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           Prin prezenta exonerez in cunostinta de cauza Clubul Sportiv K-1 Galati de orice responsabilitate. 
           Declar pe proprie raspundere ca datele din prezenta adeziune sunt reale si corecte si ma angajez sa aduc la 
cunostinta orice modificare care va surveni fata de datele personale de mai sus 
 
 
Data :……………………. 
 
Semnatura solicitantului  
(pentru persoanele care au implinit varsta de18 ani la data completarii prezentei)                                                                        
 
.......................................     
 
 
                                     
 
Semnatura parinte/tutore legal 
(pentru persoanele care nu au implinit varsta de18 ani la data completarii prezentei) 

 
.......................................                                                           

 

 

 

 

                                                                 Aprobat Presedinte Club Sportiv K-1 Galati 

Decianu Danut 

......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


