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ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV  “M.M. MIHAIL MARIN”                                                              CUI  30307679 

 

Formular de înscriere  -  membru  ACS   
“M.M. MIHAIL MARIN” 

 
Formular realizat respectând Legea nr 677/2001 si Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor), cu referire la protectia persoanelor in raport cu prelucrarea datelor personale.  

 
Informaţii cursant: 

Nume:       _______________________________________________________ 

Prenume:  _______________________________________________________ 

Anul naşterii:     ___________________________________________________ 

Sex:                    ___________________________________________________ 

Instituţie de învăţământ: _____________________________________________ 

Cursuri de şah frecventate anterior: _____________________________________ 

Aprecierea nivelul cunoştinţelor şahiste deţinute: 

 Iniţiere                    Începător    Intermediar 

 Avansat                                    Performanţă 

Scopul participării la cursul de şah: 

         Dezvoltare personală            Dezvoltarea aptitudinilor şahiste         Performanţă     

 

Informaţii reprezentant legal cursant: 

Nume:       _______________________________________________________ 

Prenume:  _______________________________________________________ 

E-mail:      _______________________________________________________ 

Telefon:    _______________________________________________________ 

 

 Declaraţie GDPR: Declar prin prezentul formular că sunt de acord / nu sunt de acord 

(încercuiţi opţiunea dorită) cu prelucrarea datelor cu regim personal în vederea bunei desfăşurări 

a activităţii de antrenament şi a participării la concursuri şi evenimentele organizate de clubul de 

şah ACS M.M. MIHAIL MARIN. 

 

Preşedinte ACS M.M. MIHAIL MARIN,                     Data                        Semnatură părinte, 

______________________________               ____________          ___________________ 
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ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV  “M.M. MIHAIL MARIN”                                                              CUI  30307679 

 
Formular de înscriere  -  membru  ACS 

 “M.M. MIHAIL MARIN” 
 

Doresc participarea la cursurile de şah optând pentru: 
 
 
      Abonament clasic              Abonament intensiv                Abonament de performanţă 
 
 
Menţionăm că participarea la cursurile intensive şi de performanţă se face în urma unei selecţii 
realizată de antrenorii noştri. 
 
 
 
Informaţiile referitoare la abonamente şi tarife le puteţi găsi pe site-ul nostru : 
www.sahclubmihailmarin.ro   
 
 
Acestea pot fi achitate: 
 
� În numerar, la modernul nostru sediu din strada Drumul Valea Danului nr.35-37, 

sector 6 

� În contul bancar BCR RO55RNCB0295127835130001  BANCA COMERCIALA 

ROMANA, SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte ACS M.M. MIHAIL MARIN,                     Data                        Semnatură părinte, 

______________________________               ____________          ___________________ 


