
 

       Formular de înscriere “Crosul Cartierului Bucureștii Noi”- „Jocurile cartierului”  
28 octombrie 2017 

Declaraţie pe propria raspundere 
 

NUME, PRENUME ……………………………………………………………………………… NUME, PRENUME ……………………………..………………………………   

(PARTICIPANT/ COPIL)       (PĂRINTE) 

 

Tel. ………………………………………….    e-mail (doar dacă doriți informații despre evenimente similare )………................…………………………………………… 

CATEGORIE   +6-8 ANI□ +8-10 ANI □ +10-12 ANI □   +12-15 ANI □ Masculin □  Feminin □ 
B.I./C.I. …………………………………………............................................          Școala / grădinița ................................................................... 
(PARINTE/  TUTORE/  INSOTITOR)          (COPIL) 
      
Cunosc și îmi asum faptul că ORGANIZATORII nu poartă răspunderea cu privire la ACTIVITAȚILE și în legătură cu RISCURILE, 
PERICOLELE, PRIMEJDIILE care pot apărea în timpul participării la concursul “Crosul Cartierului Bucureștii Noi” și activitățile 
sportive din cadrul evenimentului “Jocurile cartierului”. 
ACCEPT să permit utilizarea imaginilor cu participantul (copil) de către asociația Corporeanima în orice scop cu privire la 
competiția „Crosul cartierului” și “Jocurile cartierului”, și să primesc orice corespondență cu privire la competiția “Crosul cartierului 
Bucureștii Noi” și “Jocurile cartierului”. 
Declar pe propria răspundere că PARTICIPANUL COPIL este apt din punct de vedere fizic pentru participarea la concursul  
„Crosul Cartierului” și la activitățile sportive organizate în cadrul evenimentului “Jocurile cartierului” din 28 octombrie 2017 și are 
aviz medical pentru practicarea activităților sportive. 
 
DATA 28 octombrie  2017  SEMNATURA PARINTE.............................................   SEMNATURA MARTOR ................................... 
 
Asociația Corporeanima va organiza lunar cursuri pentru părinți în zona Bucureștii Noi. Cursurile sunt organizate în 6 sesiuni 
săptămânale, de câte 2 ore, de la orele 18.00-20.00. Cursurile sunt dedicate etapei de dezvoltare 0-6 ani, 6-12 ani, 12-18 ani.      
În data de 13 decembrie vă invităm la "Serata muzicală a cartierului" ora 19.00, sala de spectacole a Școlii 182, str. Amintirii 26.  
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