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Cerere Legitimare Jucator Amator – Victory Cup 
Editia XI 

 

Nume / prenume ____________________________________________________________________, legitimat la 

(echipa)________________________________________________ avand domiciliu in ____________________, 

str.___________________________________________________________________,  nr._________, bl.____________, 

sc.________,et.________, ap._________, sector__________, data nasterii_________________________. Posesor al actului 

de identitate___________,seria__________________, nr.__________________________, CNP___________________________, e-

mail____________________________,telefon__________________________. 

Declar pe propie raspundere, ca legitimarea mea ca jucator in cadrul competitiei VictoryCup Editia a XI-a 

se face voluntar si voi activa ca jucator amator in toate competitiile organizate de SC VCUP SPORT AND 

LEISURE SRL sub egida VictoryCup, asumandu-mi orice risc de accidentare sau sanatate. Sunt de acord cu 

preluarea si procesarea datelor mele personale ce tin de eliberarea de legitimatie jucator. 

Sunt de acord cu publicarea datelor mele personale pe paginile electronice oficiale a organizatorului , 

respective cu procesarea si publicarea fara drept comericial a unor fotografii ce tin de calitatea si 

activitatea mea ca jucator amator in mass-media. Declar ca nu voi cere nicio remumeratie financiara sau 

compensare financiara din partea SC VCUP SPORT AND LEISURE SRL survenita din partea unor probleme 

de sanatate sau accidentare in timpul jocului. 

Cererea de legitimare se realizeaza conform Regulamentului Organizatorului cu acordoul jucatorului. 

Prezentul act constituie dovada, ca jucatorul cunoaste prevederile regulamentare Victory Cup privind 

statutul jucatorului amator. Pe perioada legitimarii la o echipa jucatorul se angajeaza sa nu se legitimeze 

la o alta echipa din cadrul competitiei Victory Cup Editia XI fara acordul managerului echipei si acceptul 

Organizatorului. 
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Tuturor jucatorilor legitimati la Victory Cup Editia XI le sunt garantate drepturile in conformitatea 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 Victory Cup Editia XI: nume, 

prenume, data si locul nasterii, seria si nr de buletin, CNP, adresa, telefon, e-mail, acestea fiind folosite de 

catre Organizator pentru a certifica dreptul de participare a persoanelor in calitate de jucator amator la 

Victory Cup Editia XI. Organizatorul va 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. 

Sunt de acord cu publicarea datelor mele personale  pe paginile electronice oficiale ale organizatorului, 

respectiv cu procesarea si publicarea fara drept comercial a unor fotografii ce tin de calitatea si 

activitatea mea de jucator amator in mass-media, fara sa pretend organizatorului nicio remuneratie sau 

compensatie financiara. 

Declar pe proprie răspundere că datele şi informaţiile prezentate mai sus sunt complete şi corespund 

realităţii şi mă oblig să aduc în scris, la cunoştinţa autorităţilor, orice modificare a situaţiei mele care 

poate conduce la încetarea sau suspendarea drepturilor. 

 

 

JUCATOR AMATOR MANAGER ECHIPA PRESEDINTE COMISIA 

DE ORGANIZARE 

VICTORY CUP 

NUME PRENUME 

_______________________________ 

NUME PRENUME 

________________________________ 

NUME PRENUME 

BUZATU DRAGOS 

SEMNATURA 

________________________________ 

SEMNATURA 

_________________________________ 

SEMNATURA 

_________________________________ 

 

 


