Acord de participare
Selecţie Şcoala de Gimnastică Nadia Comăneci
3 martie
Stejarii Country Club
Prezentul acord se încheie între:
SC Medusa Hotel International SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Jandarmeriei, nr. 14A, sector 1, Înregistrată la
Registrul Comertului sub nr. J40/21129/1994, Codul Unic de Înregistrare 6505878, având contul bancar
RO56BACX0000000324542006 deschis la Unicredit Ţiriac Bank- suc. Grigore Mora, telefon +4 031 4247051, email office@stejariicountryclub.ro, denumită în continuare “Stejarii Country Club”
şi
Participant:
Prenume .............................................................................. Nume ......................................................................
Sex: Masculin

Feminin

Vârstă ................ Data nașterii ........../.........../........... Denumire Școală .................................
.......................
Adresa...................................................................................................................................................................
Înălţime:………………… Greutate:………………..Înălţimea părinţilor:…………………………….

Părinte/Tutore – Informații Contact
Prenume .............................................................................. Nume ......................................................................
Adresa....................................................................................................................................................................
Telefon mobil................................................................... E-mail...........................................................................

Copilul dvs. urmează un tratament?
Da

Nu

Dacă da,

explicați............................................................................................................................
Există orice informație medicală suplimentară pe care ar trebui să o cunoaștem?
..........................................................................................................................

Confirm faptul că participantul nu a mai beneficiat de cursuri gratuite organizate la Stejarii Country
Club în urma selecțiilor din anii precedenți (înot, gimnastică, judo, tenis).

În calitate de părinte, sunt de acord cu participarea copilului(iilor) meu(mei) la selecţia pentru Şcoala de Gimnastică
Nadia Comăneci, 3 martie, organizat la Stejarii Country Club.
Pentru fiecare copil înscris:






Recunosc faptul că anumite riscuri și pericole sunt inerente în cadrul selecţiei pentru Şcoala de Gimnastică Nadia
Comăneci, 3 martie, în timpul desfăşurării probelor de evaluare. Am luat la cunoștință că, deși Stejarii Country Club
a luat măsuri de siguranță într-o încercare de a reduce la minimum riscul de rănire a participanților, Stejarii Country
Club nu poate nici asigura, nici garanta că participanții, echipamentele, activitățile nu vor prezenta pericole,
accidente și / sau leziuni. Prin urmare, sunt de acord să îl instruiesc pe copilul meu legat de importanța cunoașterii
tuturor regulilor și instrucțiunilor liderilor de tabără, atât pentru siguranța copilului meu cât și pentru siguranța
tuturor participanților. Declar pe proprie raspundere că fiica/fiul meu este sanatos(ă) din punct de vedere medical şi
apt(ă) pentru a depune efort fizic şi prin prezentul act exonerez Stejarii Country Club, toţi antrenorii şi afiliaţii de
orice răspundere în legătură cu participarea lui(ei) la această acţiune sportivă.
REGULI DE CONDUITĂ: Sunt de acord să îl instruiesc pe copilul meu să coopereze și să respecte toate instrucțiunile
adulților în selecţia pentru Şcoala de Gimnastică Nadia Comăneci, să respecte toate regulile privind conduita. Am
înțeles că, dacă nu va respecta aceste reguli, sau va deveni perturbator pentru selecţie, voi fi anunțat, și sunt de
acord să vin pentru a lua copilul acasă.
PUBLICARE DE POZE: Acord dreptul irevocabil și nerestricționat reprezentanţilor Stejarii Country Club de a folosi,
reproduce și publica fotografia(iile) sau materialul(ele) video ale copilului meu, inclusiv imaginea lui/ei și asocierea
cu publicațiile, prezentările, reclamele sau pagina(ile) web ale Stejarii Country Club. Renunț prin prezenta la orice
pretenție, acțiune sau răspundere de orice natură și în legătură cu utilizarea pozei(elor) și sau materialului(elor)
video mai sus menționate. Dacă nu acceptați cele menționate mai sus, vă rugăm să notificați în scris Conducerea
Stejarii Country Club.

DATA:

SEMNĂTURA PĂRINTELUI:

