CLUBUL „SHIN DAITO”
BUCUREŞTI

LEGITIMAŢIE CLUB
NUMĂR
PAŞAPORT SPORTIV
SERIA _____NUMĂR______

CERERE DE LEGITIMARE A SPORTIVULUI
CĂTRE: Clubul „SHIN DAITO” Bucureşti
Str. Vasile Cîrlova, Nr. 2, Bl. A7Bis, Ap. 82, Sector 3,
Bucureşti, Cod 742623, Telefon: 0744.300.867.
w w w.shin-daito.go.ro; e-mail: shin-daito@go.ro

FOTO

Subsemnatul (a): numele _______________________ prenumele ___________________, fiul
(fiica) lui: tata: ___________, mama: _______________, născut (ă) la data de _____________, în
localitatea _____________________, judeţul ___________________ , domiciliat în
___________________, strada ___________________, nr. ___, bloc _______, telefon
_____________, salariat/elev la _____________________, cu sediul în ________________, strada
_________________, telefon ____________, B.I. seria ___, nr. _________, eliberat de
______________, la data de _________, doresc să fiu legitimat (ă) ca sportiv (ă) a Clubului „SHIN
DAITO” Bucureşti.
Am luat la cunoştinţă de prevederile Statutului şi al regulamentelor clubului. Voi respecta cu
stricteţe disciplina în sala de antrenament, iar în societate voi da în orice moment dovadă de conduită
morală şi spirituală şi mă angajez să nu folosesc tehnicile învăţate în scopuri huliganice, criminale
sau pentru vătămarea corporală a oamenilor, exceptînd cazurile de legitimă apărare demonstrabile
legal, adică de îndepărtare a unui atac material şi injust, care ar pune în pericol viaţa mea, a altor
persoane sau a unui interes colectiv.
În cazul nerespectării acestei cereri – angajament, Clubul „SHIN DAITO” Bucureşti este absolvit
de orice responsabilitate, întreaga răspundere penală sau civilă revenindu-mi integral, urmînd a
suporta rigorile legii.
Declar că starea sănătăţii fizice şi mentale a subsemnatului este corespunzătoare pentru
practicarea JU–JUTSU - lui, conform certificatului medical anexat.
Data: ____________
Semnătura: ______________
Semnătura părinţilor pentru minori:
Semnătura tatălui: _____________
Semnătura mamei: ____________

Certific că sportivul este apt pentru
practicarea artelor marţiale:
Unitatea sanitară,
semnătura şi parafa
medicului
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