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Anexă 1 Contract Prestari Servicii Sportive 

NR:_____/________________ 

Toți jucătorii înscriși în tabelul de mai jos sunt amatori și respectă întru totul condițiile de 
participare din regulamentele competiției. 

Nr. Nume, Prenume Dată Naşterii CNP Semnătură 
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Managerul și delegații au drept de joc doar dacă sunt incluși și în lotul de jucători. Managerul își asumă 

responsabilitatea pentru întreaga echipă și decide  componența lotului. Delegatii pot ține legătura cu 

reprezentanții Victory Cup și prelua din funcțiile managerului, în cazul absenței acestuia, dar nu pot 

hotărî componența lotului. 

 

Participantul ________________________________________ , reprezentantii săi și toți jucătorii semnatari declarăm 

că toți jucătorii înscriși pe tabel sunt apți de joc din punct de vedere medical, am luat la cunoștință de 

prevederile Regulamentului de Organizare al Competitiei „Victory Cup”, Regulamentului de joc al 

Competitiei „VictoryCup” si Regulamentului disciplinar al Competitiei „Victory Cup” - Ediția XI, 

competitie organizata de VCUP SPORT AND LEISURE si acceptăm in mod expres să respectam 

prevederile acestor regulamente, iar în cazul unor probleme medicale sau accidentări pe durata 

campionatului, renunțăm irevocabil la orice drept de despăgubire din partea Organizatorilor, asumându-

ne întreaga responsabilitate, drept pentru care am semnat în tabelul din prima pagina. 

 

Prin semnatură, jucatorul certifica ca este de acord cu preluarea și procesarea datelor personale ce țin de 

eliberarea legitimației de jucător si ca este de acord cu inregistrarea datelor personale pe paginile 

electronice oficiale ale Victory Cup sau a FMR. Informatiile pot fi folosite si in scopul realizarii unor 

parteneriate cu alte terte ce tin de competitiile locale sau nationale la care participa jucatorul. 

Sub semnatura privata individuala, jucatorii si deleagatii echipei declara ca isi asuma responsabilitatea 

oricarui risc din punct de vedere medical sau al unor accidentari pe perioada desfasurarii Competitiei, 

exonerand organizatorii de orice responsabilitate in acest sens. Jucatorii declara ca nu sufera de afectiuni 

cardio-vasculare sau alte boli care sa le interzica practicarea minifotbalului. Ei se angajeaza sa prezinte 

dovada efectuarii controlului medical pentru sezonul 2021-2021. 

Jucatorii nominalizati in tabelul de mai jos sustin ca indeplinesc conditiile cerute de regulament si au luat 

la cunostiinta de prevederile regulamentelor FMR si ale Victory Cup, inclusiv cel privind statutul 

jucătorului amator de minifotbal. 

 

 

Reprezentantii 

Echipei Participante 

Nume, Prenume Telefon Semnatura 

MANAGER    

DELEGAT 1    

DELEGAT 2    

 


