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CERERE ÎNSCRIERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subsemnatul …………………………….…………………………….............. 
solicit înscrierea în cadrul Asociației Club Sportiv Măiastra pentru a urma cursurile 
de arte marțiale - Aikido. 

Mă oblig, ca în timpul orelor de curs să respect regulile de antrenament. 
Declar pe proprie răspundere ca nu sufăr de nicio boală care să mă împiedice 
să practic Aikido și sunt conștient că în timpul antrenamentului de Aikido există 
posibilitatea apariției unor accidente. 
 

Îmi asum toate riscurile ce decurg din această practică, iar Asociația Club 
Sportiv Măiastra și instructorii săi sunt exonerați de orice responsabilitate 
privind efectele practicării acestei arte marțiale. 

 
 

Data: …. / .... / ......... Nume: ………………………………………….. 
 Semnătura: ……………………………………. 

Nume: 
 
Prenume: 
 
CNP: 

Data/ Locul Nașterii: 
 
BI/CI/Pașaport Serie:   Număr: 
 
 Domiciliul: 
 

Telefon mobil: Fix: 
 
 E-mail: 

Ocupația:   Loc de muncă: 
 
Ce sport ați practicat / practicați:    Club: 
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REGULAMENT 

Membru al clubului sportiv poate deveni orice persoană fizică care 
îndeplinește următoarele condiții principale: 

a) a completat cererea de înscriere 
b) a achitat anticipat taxa de antrenament pentru o perioada de minim 1 

lună de antrenament. 
c) a prezentat certificatul medical care atesta ca este apt pentru Aikido 

(apt pentru efort fizic.) 

Membrii clubului au următoarele obligații generale: 

a) să respecte oficialii și instructorii clubului 
b) să respecte partenerii de antrenament 
c) să respecte programele de antrenament fizic și tehnic 
d) să achite anticipat, pentru fiecare luna calendaristica, taxa de antrenament 
e) la fiecare început de an sa prezinte adeverința medicală care atestă 

că este apt pentru Aikido (apt pentru efort fizic.) 
f) să anunțe absența de la antrenament pe o perioada mai mare 

de 2 săptămâni 
g) prin faptele și acțiunile sale să nu prejudicieze imaginea clubului, 

a oficialilor și a partenerilor de antrenament. 
 

Calitatea de membru al clubului sportiv se pierde în următoarele cazuri: 
 

a) sportivul este membru al altei organizații și participă la cursuri de 
pregătire pentru aceeași disciplină sportivă pentru care a optat la 
înscrierea in Asociația Club Sportiv Măiastra. 

b) Sportivul absentează de la antrenament o perioada de timp mai mare 
de 3 luni, fără a anunța în scris conducerea clubului. 

c) Sportivul nu achită taxele lunare de antrenament o perioadă mai mare 
de 3 luni. 

d) Sportivul, prin faptele sale aduce prejudicii de orice natură clubului 
sau celorlalți membri ai clubului. 

e) Nu respectă programele de antrenament tehnic și fizic elaborate de 
către instructorii clubului. 

 
Data: …. / .... / ......... Nume: ………………………………………….. 
 Semnătura: ……………………………………. 
 


