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Anexa nr. 3 

PROFESOR/ANTRENOR: _____________________________________ 

AVIZUL MEDICAL:____________________________ 

Număr de înregistrare: _____________/data: _______ 

DOMNULE DIRECTOR, 

 

 Subsemnatul ___________________________, elev la _______________________, localitatea 

______________, clasa _____, vă rog să-mi aprobați înscrierea și legitimarea ca elev sportiv la C.S.S. Sighișoara, 

secția _________________, începând cu data de ______________________. 

Mă angajez să respect toate obligațiile ce-mi revin conform prevederilor Regulamentului de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar. 

DATE PERSONALE : 

 Data nașterii (ziua, luna, anul)________________________, localitatea ____________________, domiciliul 

_______________________________________________________________. 

 Certificat de naștere/B.I./C.I.: seria ___, Nr. ______________, eliberat la data de _________________, de 

către ____________________________. Cod numeric personal al sportivei/ului 

Numele și prenumele părinților (susținătorilor legali): 

TATA: _________________________________ , MAMA: ______________________________ 

Telefon acasă: ____________________________, serviciu:  ______________________________ 

Semnătura elevului,                Semnătura părintelui,       Semnătura profesorului(antrenorului ) 

_______________             ________________                    ____________________ 

RECONFIRMAREA ÎNSCRIERII   SEMNĂTURA PROFESORULUI ( ANTRENORULUI ) 

ANUL _______________     ____________________ 

ANUL _______________     ____________________ 

ANUL _______________     ____________________ 

ANUL _______________     ____________________ 

ANUL _______________     ____________________ 

 

SE APROBĂ. 
DIRECTOR, 
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ACORD 

 

cu privire la utilizarea imaginilor fotografiate și/sau secvențelelor filmate  

pe parcursul desfășurarii activității sportive în cadrul  

Clubului Sportiv Școlar Sighișoara 

 

 Subsemnații,...................................................................................................... în 

calitate de părinti/reprezentanți legali al elevului.......................................................... de la 

Clubul Sportiv Școlar Sighișoara, declarăm că suntem de acord cu reproducerea, prezentarea 

în mass-media pe durată nelimitată a imaginilor copilului nostru. 

 Suntem de acord ca secvențele filmate și/sau fotografiate, precum și înregistrările 

audio din timpul activităților școlare și extrașcolare să fie utilizate de către unitatea școlară, în 

scopuri didactice, în scopul promovării și popularizării imaginii școlii. Menționăm că aceste 

materiale realizate în orice format media, tradițional sau electronic, nu vor putea fi folosite în 

scopuri comerciale.  

 Suntem de acord ca, noi, părinții să nu pretindem nicio compensație materială sau de 

altă natură pentru aceste fotografii/filmări/înregistrări.  

Prezentul acord este valabil pe parcursul desfășurarii activității sportive în cadrul 

Clubului Sportiv Școlar Sighișoara, începând de la data semnării, în condițiile în care sunt 

respectate dispozițiile care protejează drepturile și libertățile minorului, demnitatea acestuia 

și dreptul la propria imagine, în conformitate cu reglementările legilor în vigoare. 

 

 

Data:         Semnătura: 

 


