
 
 

CERERE INDIVIDUALĂ DE LEGITIMARE - A.C.S. LIGA DE EST - VASLUI 
 

Spaţiu rezervat 

A.C.S.  

LIGA DE EST - 

VASLUI 

        

Data înregistrării 

cererii 

        

Numărul legitimaţiei 

de club 

APROBAT, 
Preşedinte, 

 A.C.S. LIGA DE EST - VASLUI 

 

 *) Vă rugăm să completaţi rubricile prezentei fişe citeţ, numai cu MAJUSCULE. 
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Numele:  

                       

Prenumele:  

                       

Numele şi prenumele părinţilor:  

Tata: 

                       

Mama: 

                       

Adresa (stradă, număr, bloc, scară, apartament, cod postal, localitate, judet):  

 

Ocupaţia solicitantului:  

 

Locul de muncă / Instituţia de învăţământ:  

 
 

Data naşterii:  

          

Locul naşterii:  

 

Codul numeric personal:  

             

Act de identitate (B.I./C.I.):  

 seria                 numărul 

         

eliberat de poliţia: 

 

la data de: 

          
 

Paşaport:  

numărul: 

         

eliberat de poliţia judeţului: 

 

Telefon fix:  

 

Telefon mobil:  

 

Adresă e-mail:  

 
 

Data completării cererii de legitimare:  

_______/_______/___________. 

Numele și prenumele părintelui (tutore legal): 

____________________________________________ 

Semnătura solicitantului:_________________________*) 

*) Pentru minori (persoane sub 18 ani) semnează unul din părinţi sau tutorele legal. 

 
 



 
ANGAJAMENTUL 

PRACTICANTULUI DE TAEKWON-DO - A.C.S. LIGA DE EST - VASLUI 
 

Subsemnatul(a)  

 
❖ Mă angajez să respect Regulamentul de Organizare, Funcționare și de Ordine Interioară al A.C.S. LIGA DE EST - VASLUI, 

pe care l-am citit și de care am luat la cunoștință de pe site clubului https://www.taekwondo-vs.ro/wp-

content/uploads/2020/10/REGULAMENTUL-DE-ORGANIZARE-LIGA-DE-EST-VASLUI.pdf 
❖ Mă angajez să respect regulile de etichetă specifice Taekwondo-ului, în sala de antrenament, sala de competiţie şi în societate, dând 

dovadă în orice moment de o conduită socială şi morală exemplară.  
❖ Voi păstra şi promova valorile tradiţionale şi morale ale Taekwondo-ului, principiile fundamentale ale acestei discipline sportive şi 

nu voi defăima, umili sau insulta niciodată această Artă Marţială, A.C.S. LIGA DE EST - VASLUI, conducerea clubului, membrii, 
cadrele tehnice şi sportivii structurii din care fac parte şi nici activităţile desfăşurate de aceştia.  

❖ Niciodată nu voi folosi tehnicile de Taekwon-do învăţate, împotriva altei persoane în scopuri huliganice. Numai în caz de legitimă 
apărare demonstrabilă legal voi putea folosi tehnici învăţate. 

❖ A.C.S. LIGA DE EST - VASLUI este absolvită de orice responsabilitate, dacă nu voi respecta prezentul angajament, iar întreaga 
răspundere penală sau civilă îmi va reveni integral. 

❖ Mă oblig să respect cu stricteţe programul de antrenament precum şi celelalte activităţi ale procesului de pregătire fiind de acord să 
răspund disciplinar în cazul absenţelor nemotivate. Voi întreţine şi folosi în condiţii normale echipamentele sau materialele 
necesare pregătirii şi le voi preda în starea în care le-am primit, la sfârşitul antrenamentelor.  

❖ Mă oblig să acord A.C.S. LIGA DE EST - VASLUI dreptul asupra imaginii individuale sau de grup, statică şi în mişcare, precum şi 
dreptul de a încheia în numele meu convenţii şi contracte în vederea promovării imaginii sponsorilor cu ocazia evenimentelor 
organizate de club, federaţie şi instituţiile internaţionale de specialitate. 

❖ În cazul în care voi încălca prezentul angajament mă voi supune sancţiunilor şi voi plăti amenzile stabilite de comisia de disciplină 
a clubului prin regulamente şi statut, sau chiar a justiţiei române prin legislaţia în vigoare. 

❖ Declar pe proprie răspundere că starea sănătăţii fizice şi mentale este corespunzătoare, iar pentru accidente, boli profesionale ce pot 
apărea în procesul de pregătire sau în timpul evenimentelor sportive, nu voi cere despăgubiri, absolvind A.C.S. LIGA DE EST - 
VASLUI precum şi organizatorii competiţiilor sportive de orice răspundere. 

❖ Declar pe proprie răspundere că toate datele şi informaţiile din acest formular sunt adevărate şi complete, de asemenea am procedat 
de bună voie şi nesilit(ă) de nimeni la semnarea prezentului angajament. 

 

REGULAMENT ÎN SALA DE TAEKWON-DO 
o La intrarea şi la ieşirea din sala de antrenament se salută sala şi antrenorul. 
o Respectul faţă de antrenori, studenţii cu grade superioare şi ceilalţi studenţi. 
o Cine întârzie şi intră în sală după începerea antrenamentului, va participa la acesta doar cu acordul antrenorului. 
o Cei care participă la antrenament vor purta obligatoriu dobok curat (costum de antrenament) sau pantalon de trening şi tricou 

(începătorii), băieţii nu vor purta maieuri sau tricouri pe dedesubtul bluzei de dobok, vor avea o igienă riguroasă (să nu aibă miros 

de transpiraţie, să aibă unghii tăiate scurt la mâini şi la picioare, picioarele spălate, etc.), să nu poarte podoabe (ceasur i, inele, 
brăţări, lanţuri la gât, cercei), părul să fie prins în coadă, fără clame, să nu mestece gumă. 

o În timpul antrenamentul fiecare student este obligat să păstreze liniştea şi să se comporte disciplinat. 
o Nu va intra în sala de antrenament decât în prezenţa antrenorului, nu va folosi aparatele din sală (spalier, ladă, funie de căţărat, sac 

de box, protecţii de mâini şi de picioare, palmare etc.) decât la indicaţia antrenorului, nu va atinge sistemul electric (prize, 
întrerupătoare, panou electric, becuri, etc.). 

o Se va da dovadă de respect antrenorului atunci când vorbeşte şi nu numai, va saluta după ce antrenorul se adresează personal 
studentului (discuţii, detalii tehnice, etc.). 

o După terminarea antrenamentului, studentul se va întoarce pe lateral faţă de antrenor şi-şi va aranja ţinuta. Aceasta poate interveni 
şi în timpul antrenamentului cu acordul antrenorului. 

o Accesul în sala de antrenament este interzis persoanelor care fumează sau sub influenţa alcoolului ori a substanțelor stupefiante. 
o Atunci când asistaţi la antrenament de pe bancă sau când aduceţi cunoştinţe care asistă la antrenament, nu deranjaţi studenţii care 

lucrează. 
o La sfârşitul antrenamentului, studenţii nu vor părăsi sala de antrenament decât după ce pleacă antrenorul. 
o În lipsa antrenorului principal, cel care va conduce antrenamentul va fi antrenorul secund sau următorul în grad numit de către 

conducerea Clubului Sportiv. 
o Cei care nu respectă prezentul regulament vor fi excluşi din A.C. S. “Liga de Est” – Vaslui 

 
       Am luat cunoştinţă şi voi respecta cu stricteţe prezentul angajament și regulament.  

        De asemenea, am luat cunoştinţă că informaţiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter personal şi sunt de acord cu 

prelucrarea acestora în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

       Anexez o copie a CERTIFICATULUI DE NAȘTERE al sportivului. 

 

Data completării: _____/_____/__________                                Semnătura: ____________________________ 
 

https://www.taekwondo-vs.ro/wp-content/uploads/2020/10/REGULAMENTUL-DE-ORGANIZARE-LIGA-DE-EST-VASLUI.pdf
https://www.taekwondo-vs.ro/wp-content/uploads/2020/10/REGULAMENTUL-DE-ORGANIZARE-LIGA-DE-EST-VASLUI.pdf

