ANEXA 1
FORMULAR DE INSCRIERE
BURSELE DE PERFORMANTA ALLIANZ – TIRIAC 2021
Înainte de completarea acestui Formular vă rugăm să citiţi Regulamentul Programului Bursele de Performanta
Allianz-Tiriac Asigurari, editia 2021, disponibil pe site-ul: www.fundatiaolimpica.ro, Regulament care include si
Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi să confirmaţi, prin aplicarea unei bife în casuţele
de mai jos:
⃝ am citit Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal inclusă în REGULAMENTUL
PROGRAMULUI BURSELE DE PERFORMANTA ALLIANZ – TIRIAC, editia 2021.
⃝ am citit şi am înţeles REGULAMENTUL PROGRAMULUI BURSELE DE PERFORMANTA ALLIANZ –
TIRIAC, editia 2021 şi cunosc faptul că numele câştigătorilor va fi publicat pe site-ul Fundaţiei Olimpice Române,
iar datele cu caracter personal şi informaţiile despre participanţi vor fi aduse la cunoştinţa sponsorului.
⃝ Declar pe propria-mi răspundere că deţin dreptul de exercitare a autorităţii părinteşti pentru copilul
pe care îl înscriu în Programul „BURSELE DE PERFORMANTA ALLIANZ – TIRIAC”, editia 2021.
⃝ sunt de acord cu publicarea pe site-ul www.fundatiaolimpica.ro a numelui copilului meu /
copilului pe care îl reprezint, în condiţiile în care acesta va fi declarat câştigător al „Bursei de
Performanta Allianz–Tiriac’’ sau participant rezervă pentru acordarea bursei.
Dacă aveţi întrebări, acestea pot fi adresate Fundaţiei Olimpice Române la următoarea adresă e-mail:
office@fundatiaolimpica.ro sau la următorul număr de telefon: 0721201677, de luni pana vineri, intre orele
16:00 – 18:00.
Datele de contact ale Responsabilului cu protecţia datelor: ITH Management Office S.R.L.,
dataprotection@tiriacgroup.ro, tel. 00410214312149.
Denumirea sportului practicat de
aplicant:
I. DATELE PARINTELUI / REPREZENTANTULUI LEGAL
Numele si prenumele:
Adresa de corespondenta:(cod postal,
localitate, strada, nr, judet)
Numarul de copii aflati in ingrijirea
parintilor/reprezentantului legal
Veniturile familiei

Mai putin
de 1300 lei

Intre
1300-2500 lei

Peste 2500 lei
Indicati suma................................

Nr. telefon:
E-mail:
II. DATELE ANTRENORULUI
Numele si prenumele:
Nr. telefon:
E-mail
III. DATELE SPORTIVULUI APLICANT
Numele si prenumele:
Locul si data nasterii:
Scoala
Denumirea:
Clasa
Mediiile generale obtinute in ultimii doi ani
scolari: 2019-2020 si 2020-2021
Clubul (unde este inscris aplicantul)
Denumirea:
Adresa:
Numele antrenorului:
Detalii suplimentare
Categoria de varsta sportivului: (cadeti,
juniori)
Component al lotului national

Performantele sportive obtinute in 2019 si
2020 (Indicati titlul, anul si competitia in
cadrul careia a fost obtinut premiul)

DA/NU

Aspecte financiare
Suma lunara cheltuita de
parinti/reprezentant legal pentru
practicarea acestui sport de catre copil.

Sportivul benefiaciaza de sprijin financiar
din partea unor alte institutii sau persoane
fizice? (Indicati suma si provenienta ei):

Motivatie

De ce ii este necesara aceasta bursa?

Exista si alte informatii pe care doriti sa le
impartasiti cu noi?

Semnătura părinte/tutore/reprezentant legal,

Data

____________________________________________________

___________________

