
                                                 

     A C O R D U L   P Ă R I N T E L U I / T U T O R E L U I   L E G A L 
 

— Competitive sportiva  — 
 

Numele și prenumele : _______________________________________________________________Varsta: ____________ 
 
Școala: ___________________________________________________Data competitiei: de la  18.12.2019   la     22.12.2019 
 
Numele și prenumele părintelui/tutorelui:____________________________________________________________________ 
 
Competitia:    CUPA  NORDULUI   Locul de desfasurare: Sala Sporturilor Darabani 
 
Îmbrăcăminte specifică/Echipament specific necesar: 
x DA 
 NU 
Programul acestei competitii cuprinde activități fizice și sportive : FOTBAL  IN  SALA 
x DA 
 NU 
a) Înţeleg că există riscul de vătămare asociat activităților fizice și sportive menționate mai sus și sunt de acord ca propriul meu 
copil să participe la acestea, cu excepția: ______________________________________________________________ 
b) Menţionez că regimul medical permanent sau temporar al copilului meu, inclusiv regimul de dietă, cel de medicaţie 
şi/sau necesitatea utilizării aparatelor auditive sau vizuale, este: ________________________________________________ 
c) Sunt de acord ca, în cazul unei urgențe de vătămare sau îmbolnăvire a copilului, medicul competitiei să mă înștiințeze 
imediat, să ia legătura cu o unitate medicală specializată, să acționeze în numele meu și să obțină tratamentul medical al 
copilului. Mă oblig să plătesc suma aferentă, în cazul administrării unui tratament medical contra cost. 

d) Sunt de acord ca propriul meu copil să se comporte civilizat și responsabil, să respecte regulile stabilite și accept 
consecințele în situația în care nu se va comporta ca atare. 

e) Accept că sunt responsabil pentru aducerea și preluarea copilului la orele și locațiile precizate anterior. Înțeleg faptul că 
propriul meu copil va fi însoțit pe toată perioada competitiei de un delegat. 

f) Sunt de acord și înțeleg că sunt responsabil pentru faptele copilului meu. Absolv organizatorii acestei competitii  de 
toate obligațiile și răspunderea ocazionate de această competitie, cu excepția celor cauzate de neglijența 
delegatului(persoanelor ) însoțitoare. 

g) Înțeleg că deținerea și consumul de tutun, băuturi alcoolice și droguri sunt interzise și am discutat acest lucru cu copilul meu. 
Sunt de acord ca propriul meu copil să fie supus procedurilor disciplinare și unei posibile anchete, dacă va consuma alcool 
sau va deține astfel de substanțe psihotrope. 

h) Înțeleg faptul că copiii care nu respectă regulamentul de organizare al competitiei vor fi stersi de pe lista participanților la astfel 
de manifestări. 

i) Sunt de acord că, în cazul în care copilul meu comite o faptă gravă pe perioada competitiei, rămâne la latitudinea delegatului 
să îmi trimită copilul acasă, eu fiind informat asupra acestui lucru în prealabil. În acest caz, voi suporta toate cheltuielile 
ocazionate de plecarea lui anterioară și nu voi solicita returnarea niciunei sume din partea echipei. În cazul elevului minor, voi 
veni să îmi preiau copilul și voi suporta toate cheltuielile ocazionate de plecarea lui anterioară anticipată, fără a solicita 
returnarea niciunei sume din partea școlii. 

j) În caz de urgență, pot fi găsit, 24 de ore, la următoarele numere de telefon: 
 
Date de contact suplimentare: 
k) Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la această competitie. 
 
(semnătura părintelui/tutorelui legal)____________________ Nr.telefon_____________________________      data: __________________ 

Declarația sportivului 
 

Am citit acest formular și înțeleg că trebuie să mă comport politicos, responsabil și să respect regulile stabilite de 
organizatorii acestei competitii, să nu consum tutun, băuturi alcoolice și droguri și să nu întreprind acțiuni care pot să pună în 
pericol sănătatea, securitatea și siguranța mea sau a celorlalți participanți. 
 
(semnătura sportiv)________________ ________        data: ___________________ 

 

* Se va completa doar în cazul în care competitia durează mai mult de o zi.  


