Număr de legitimaţie emis de FMR ................................

Nr. înregistrare…………………/…………………...……..

CERERE DE LEGITIMARE
JUCATOR AMATOR, CAMPIONATUL VICTORY CUP - BUCURESTI
Nume / prenume ..................................................................... , cu CNP* ..........................................…….....
cu domiciliul in localit./judetul .......................................................….., cu adresa ......……………………….........
................................................................................................... prin prezenta solicit legitimarea la echipa
………………………………….………………………………....……………………. din Campionatul VICTORY CUP - Bucuresti.
Mentionez ca mai sunt legitimat la minifotbal, la sectiunea clasic / old-boys / firme si institutii la echipa
………………………….…………………………………..…………...... din Campionatul …………….……………..…...………..………..
Adresa e-mail (facultativa) ..............……….....................................................................................................................................
Declar pe prorpia răspundere, că legitimarea mea ca membru în cadrul FMR și a campionatului local de minifotbal se face voluntar și voi
activa ca jucător amator în competițiile organziate sub egida FMR, asumându-mi orice risc de accidentare sau sănătate. Sunt de acord cu
preluarea și procesarea datelor mele personale ce țin de eliberarea legitimației de jucător. Sunt de acord cu inregistrarea datelor mele
personale pe paginile electronice oficiale a organizatorului local sau a FMR, respectiv cu procesarea și publicarea fără drept comercial a unor
fotografii ce țin de calitatea și activitatea mea de jucător amator, în mass-media. Declar că nu voi cere nici o remunerație finaciară sau
compensare financiară din partea FMR sau a organizatorului local survenită în urma unor probleme de sănătate sau accidentare în timpul
jocului.
Cererea de legitimare se realizează conform Regulamentului Organizatorului local și al Federației de Minifotbal din Romania, cu acordul
jucătorului. Prezentul act constituie dovada, că jucătorul cunoaște prevederile regulamentelor FMR, inclusiv cel privind statutul jucătorului
amator de minifotbal. Pe perioada legitimării la o echipă jucătorul se angajează să nu se legitimeze la o altă echipă din campionat sau al
campionat organizat sub egida federației, fără Acordul de transfer sau fără înștiințarea organizatorului, delegatului echipei.
Tuturor jucătorilor legitimați în Campionatul local sau la FMR le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 privind protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Urmatoarele date personale vor fi colectate
de la participanti pe durata campionatului: nume, prenume, data si locul nasterii, adresa, telefon, adresa de e-mail, *CNP, acestea fiind folosite
de catre Organizatori și FMR pentru a elibera Carnetul de legitimare, care da dreptul de participare a persoanelor in calitate de jucator amator in
campionatele locale, turnee oficiale organizate sub egida FMR. Organizatorul local si FMR vor respecta dispozitiile art.12 din Legea nr. 506/2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, referitor la transmiterea de
informatii prin e-mail si alte mijloace electronice. (* = facultativ)

Data si semnatura jucatorului: …………………………………… / ……………………………………………………………………………………
Numele si semnatura delegatului echipei: ……………………………..………………………… / ……………………………………………
Data depunerii la Comisia de Organizare ………………………………… Semnătură Organizator ……………………………………

