
 
 
 
 

Vă rugăm să completați toate câmpurile acestui formular. Vă mulțumim. 

ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL 
- participare competiție– 

 

Numele și prenumele sportivului:  

Clubul:  

Perioada: Toată perioada competițională 

Numele şi prenumele părintelui/tutorelui:  

Numele şi prenumele antrenorului:  

Mijlocul de transport:  

 

a) 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:  

 

b) Sunt de acord ca, în cazul unei urgenţe de vătămare sau îmbolnăvire a copilului, antrenorul 

însoţitor să mă înştiinţeze imediat, să ia legătura cu o unitate medicală specializată, să acţioneze în 

numele meu şi să obţină tratamentul medical al copilului.  

c) Sunt de acord ca propriul meu copil să se comporte civilizat şi responsabil, să respecte 

regulile stabilite şi accept consecinţele în situaţia în care nu se va comporta ca atare.  

d) Accept că sunt responsabil pentru aducerea şi preluarea copilului la/de la stadion 

e) Accept că rămâne la latitudinea clubului să modifice aspectele legate de transport, după cum 

consideră necesar.  

f) Sunt de acord că, clubul nu poate fi responsabil pentru acţiunile operatorilor de transport sau 

de turism care îşi oferă serviciile.  

g) Sunt de acord şi înţeleg că sunt responsabil pentru faptele copilului meu. Absolv clubul de 

toate obligaţiile şi răspunderea, cu excepţia celor cauzate de neglijenţa antrenorilor însoțitori.  

h) Înţeleg că deţinerea şi consumul de tutun, băuturi alcoolice şi droguri sunt interzise şi am 

discutat acest lucru cu copilul meu. Sunt de acord ca propriul meu copil să fie supus procedurilor 

disciplinare şi unei posibile anchete, dacă va consuma alcool sau va deţine astfel de substanţe 

psihotrope.   

i) În caz de urgenţă, pot fi găsit 24 de ore, la 

    următoarele numere de telefon: 

 

 

j) Date de contact suplimentare:  

  

 

k) Sunt de acord ca propriul meu copil să participe la Campionatul de Fotbal – juniori U19 

organizat de A.J.F. Dâmbovița.  

 

     

 (semnătura părintelui/tutorelui legal)  (data)  
 


