FORMULAR DE INSCRIERE
Pentru înscrierea la Cupa “Ilie Balaci” pentru Companii, organizatorii vă aduc la cunoştinŃă următoarele
aspecte:
-

fiecare jucător înscris în echipa unei companii trebuie să aibă calitatea de angajat (în baza unui
contract individual de muncă), de administrator ori actionar al companiei sau, să deŃină un contract de
colaborare cu societatea respectivă in cazul in care colaboratorul este autorizat la o profesie liberala (
PFA ).

-

fiecare jucător înŃelege şi asumă pe deplin riscurile pe care le presupune practicarea acestui sport (de
exemplu: accidentări grave) şi este responsabil de starea sa de sanatate pe tot parcursul competiŃiei;

-

reprezentantul oficial al fiecărei echipe este responsabil pentru aducerea la cunoştinŃă şi obŃinerea
acordului fiecărui jucător şi membru al echipei, după caz, cu privire la Regulamentul competiŃiei şi
prezentul Formular de inscriere;

-

jucătorii şi/sau alŃi membri şi/sau reprezentantul oficial al echipei nu vor formula nicio pretenŃie faŃă de
organizatori în cazul unor evenimente nedorite pe durata competiŃiei.
Prezentul Formular de înscriere se completează cu prevederile Regulamentului competiŃiei.

Înscrierea echipelor se face în limita locurilor disponibile, prin semnarea prezentului Formular de
înscriere şi depunerea acestuia în termenul-limită, precum şi achitarea taxei de înscriere* în valoare de 600
Euro* .
Listele privind componenŃa echipelor se vor putea depune până pe data de 15.03.2014.
Prin depunerea prezentului Formular de înscrieren subsemnatul ______________________________,
în calitate de reprezentant oficial al echipei _________________________________ din cadrul companiei
____________________________________, având sediul în ___________________________________,
înregistrată la Registrul ComerŃului sub nr. ____________, cod unic de înregistrare ____________, declar
că am luat la cunoştinŃă despre aspectele sus-menŃionate şi garantez respectarea acestora pe durata
întregii competiŃii.
Prezentul Formular de înscriere Ńine loc de Contract.
Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să vă adresaŃi organizatorilor la numerele de telefon
+40.758.26.28.26 sau pe email, la adresa: afc.oltenia@gmail.com sau contact.oltenia@afcr.eu
Data
___________________

* Plata se va efectua în LEI la cursul BNR din ziua respectiva.

Stampila Semnătura
reprezentant oficial
____________________

