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Domnule Preşedinte, 
 
 
 Subsemnatul ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , domiciliat în localitatea ... ... ... ... ... ... ... , 

strada ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , nr. ... ... , bloc ... ... , apt. ... ... , sector ... ... , legitimat cu ... ... ... ... , 

seria ... ... ... , nr. ... ... ... ... , eliberat de ... ... ... ... ... ... ... ... , sector ... ... , CNP ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , 

telefon ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , e-mail ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , 

vǎ solicit înscrierea în Asociaţia Club Alpin Floarea de Colţ Bucureşti în calitate de membru. 
 
 Declar prin prezenta cǎ am luat la cunoştinţǎ de prevederile Statutului, Regulamentului de 
organizare şi funcţionare şi Codului de eticǎ ale Asociaţiei Club Alpin Floarea de Colţ Bucureşti şi sunt de 
acord sǎ le respect pe toatǎ perioada cât voi deţine calitatea de membru al Asociaţiei.  
 Mǎ angajez sǎ achit cotizaţia anualǎ în cuantumul şi condiţiile prevǎzute de Regulamentul Asociaţiei 
Club Alpin Floarea de Colţ Bucureşti. 
 Declar pe propria rǎspundere cǎ nu sufǎr de afecţiuni medicale care mǎ împiedicǎ sǎ desfǎşor 
activitǎţi de drumeţii montane, ciclism sau schi montan ori altele asemenea. 
 Declar pe propria rǎspundere cǎ nu am suferit condamnǎri * pentru infracţiuni de corupţie, 
evaziune fiscalǎ, trafic de droguri, trafic de persoane, spǎlare de bani, delapidare, fals sau înşelǎciune, furt 
sau tâlhǎrie, infracţiuni privind protecţia mediului sau codul silvic sau orice alte infracţiuni pentru care 
legea prevede pedeapsa cu închisoarea de cel puţin 5 ani. 
 Ader în cunoştinţǎ de cauzǎ la scopul şi obiectivele Asociaţiei Club Alpin Floarea de Colţ Bucureşti şi 
mǎ angajez sǎ le promovez, sǎ particip şi sǎ susţin activitǎţile acesteia.  
 Mǎ angajez sǎ nu întreprind niciun fel de acte sau fapte de naturǎ a aduce prejudicii morale, 
materiale sau de orice altǎ naturǎ Asociaţiei. 
 
 
Nume                                         Dată  
 
 
Semnǎturǎ 

 
 
Subsemnatul, sunt de acord ca datele cuprinse în aceastǎ cerere sǎ fie prelucrate şi utilizate în conformitate cu legislaţia privind protecţia persoanelor cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal şi cu libera circulaţie a acestor date. Scopul operaţiunilor de prelucrare a datelor de cǎtre Asociaţia Club Alpin Floarea 
de Colţ Bucureşti este promovarea de servicii şi informaţii adresate direct membrilor Asociaţiei, fǎrǎ a fi transmise cǎtre terţe persoane. 

 
* se vor declara şi cazurile de renunţare la pedeapsǎ sau de amânare a aplicǎrii pedepsei ori mǎsurile 
educative aplicate. 
 


