Declaraţia Părintelui
Subsemnatul_____________________________ domiciliat în ______________________
str.______________________ nr._____ bl._____ sc._____ ap._____ judeţul___________
telefon_______________ posesor al C.I./paşaport seria______ nr. ___________________
eliberat de _________________________ la data de ____/____/________
CNP ______________________________ în calitate de părinte al fiului meu/ fiicei mele
__________________________________, minor(ă), solicit înscrierea acestuia/ acesteia în
Asociaţia Clubul Sportiv "Alpha-Dance" Suceava.
1. Fiind în cunoştinţă de cauză asupra stării sale de sănătate, precum şi a riscurilor la care se expune,
rezultate din efort, utilizarea aparaturii Clubului, spaţiului şi celorlalte servicii, prin prezenta declar că îmi
asum toate eventualele urmări în ceea ce priveşte sănătatea fiului meu (fiicei mele) ce s-ar ivi în timpul şi
ca urmare a timpului petrecut în incinta Clubului.
2. Declar că atât subsemnatul cât şi copilul meu_________________________________
am luat la cunoştinţă şi vom respecta regulamentul Clubului (plata abonamentelor, drepturile şi obligaţiile,
normele de comportament şi igiena, participarea la curs/concurs/evenimente, securitatea/ sanatate, orar/
punctualitate) fiind de acord cu toate angajamentele pe care le luăm prin semnarea formularul de înscriere.
3. Sunt de acord că în nici o situaţie Clubul nu este responsabil de valori sau obiecte de valoare uitate,
pierdute, lăsate în sala de dans.
4. Am fost informaţi cu privire la tarifele practicate pentru membrii Clubului şi costurile care i se vor
imputa în cazul deteriorării echipamentului pus la dispoziţie de Club, lui sau celorlalte persoane aflate cu
copilul meu în Club.
5. Declar pe propria răspundere că nu are cazier judiciar, fiind conştient că în caz contrar Clubul îi va
retrage automat şi definitiv calitatea de membru.
6. Autorizez Clubul să îi retragă calitatea de membru, fără nici o altă pretenţie din partea mea, în cazul în
care conducerea Clubului va hotărî astfel.
7. Autorizez Clubul să îmi prelucreze datele personale, inclusiv CNP, seria şi numărul CI/Pass .*)

Dau prezenta exonerând conştient Clubul AlphaDance de orice responsabilitate.

Data ___________________

Semnatura ___________________

*) Va informam ca, referitor la datele personale, beneficiati de urmatoarele drepturi prevazute de Legea 677/2001:
dreptul de informare (art.12), dreptul de acces (art.13), dreptul de interventie (art.14), dreptul de opozitie (art.15),
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17), dreptul de a va adresa justitiei (art. 18). Exercitarea acestor
drepturi se face printr-o cerere datata si semnata adresata Clubului AlphaDance Suceava.

