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Numărul legitimației sportive/Budo Pass  ___________________  
Nume ___________________________ Prenume _______________________________ data nașterii _______________  
Domiciliu: Str. _____________________ Nr. _____ Bl.___ Apt.___  Sc.___ Sector ___ Telefon _________________ email 
______________________________ Facebook _____________________________  

C.I. seria _____  nr. ____________ eliberat de _______________   

Starea civilă căsătorit(ă)/necăsătorit(ă). Ocupația practicantului ______________________________________  
Numele tatălui __________________________ ocupația __________________ loc de muncă ______________________  
Numele mamei __________________________ ocupația __________________ loc de muncă _____________________ 
Înălțime sportiv _________ greutate ____ grad în Arte Marțiale _________________.  
Sală de antrenamente _____________________________________.  

A N G A J A M E N T  

Subsemnatul1 ___________________________________________ în calitate de membru al Clubului Sportiv Varan (C.S. 
Varan), mă angajez să respect Regulamentul de funcționare al acestuia, precum și toate reglementările legale în vigoare cu 
privire la practicarea Artelor Marțiale în România.  
 De asemenea, mă oblig a nu folosi procedeele învățate în scopuri distructive, politice și de intimidare, cu repercursiuni 
negative asupra societății și oamenilor, cu excepția cazului de autoapărare demonstrabil legal. În caz contrar îmi asum 
întreaga vină și voi răspunde personal, C.S. Varan fiind exonerat de răspundere, nerevenindu-i nici o responsabilitate.  
 Semnând acest angajament devin sportiv legitimat al C.S.Varan, aparținând doar acestuia și obțin toate drepturile și 
obligațiile care decurg din Regulamentul de funcționare al clubului  manifestând un comportament civilizat și demn în 
relațiile cu membrii clubului.  
 Ca sportiv legitimat al C.S. Varan am datoria morală de a apăra interesele acestuia, să particip la performanțele clubului în 
competiții, stagii naționale și internaționale, manifestări sportive și diverse campanii de promovare a Artelor Marțiale 
(internet, emisiuni radio-TV, ziare, reviste sau alte forme de promovare).  
 În cazul participării mele la competiții voi participa numai sub semnul și  numele clubului, transferul meu  la un alt club se 
va putea face numai cu aprobarea C.S. Varan conform regulamentului. Nerespectarea prezentului angajament de către 
sportiv duce la consecințe, mergând până la excluderea din club.  
 Declar personal că mă oblig să atașez prezentei adeziuni o adeverință medicală care să ateste că sunt apt pentru practicarea 
activităților sportive potrivit art.54 și art.55 alin.(1) din Legea nr.69/2000 privind legea educației fizice și sportului.  
 Totodată subsemnatul, consimt să îmi fie păstrate datele din prezenta fișă doar pentru uzul personal al C.S. Varan în scop 
de identificare și legitimare sportivă și potrivit Legii nr 679/2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucarea 
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, C.S. Varan fiind obligat a nu divulga aceste date nimănui, cu 
excepția în care va fi nevoit a se conforma unei cerințe legale sau solicitării legale ale unei autorități sau instituții publice.  
Semnătură sportiv ______________________  

Semnătură părinte ______________________          Data ___/___/______  

 1.  În situația sportivilor minori declarația, semătura, răspunderea sunt confirmate prin semnătura părinților sau tutorelui legal.  
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