FORMULAR DE INSCRIERE
BURSELE DE PERFORMANTA ALLIANZ - TIRIAC
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
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:

Mai putin
de 1500 lei

Intre
1500-3000 lei

Peste 3000 lei
Indicati suma................................

Clasa
Mediiile 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 2021 si
2022 (Indicati titlul, anul si competitia in
cadrul careia a fost obtinut premiul)

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

DA/NU

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

Motivatie

De ce ii este necesara aceasta bursa?

Pentru ce tip de cheltuieli va fi folosita
bursa?

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

Protectia datelor cu caracter personal
Prin participarea la Programul “Bursele de Performanta Allianz-Tiriac” participanţii confirma cunoaşterea prevederilor
Regulamentului Programului şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora.
Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor tuturor participanţilor la acest Program, colectarea datelor cu
caracter personal menţionate în formularul de inscriere : nume si prenume sportiv, locul si data naşterii, numele
părinţilor, adresa completă, nr. de telefon, adresa de e-mail, numele antrenorului, nr. de telefon și adrea de e-mail a
acestuia fiind realizată exclusiv în scopul identificării exacte a participanţilor şi contactării câştigătorilor în vederea
acordării sponsorizării.

Organizatorul poate solicita părintelui sau reprezentantului legal al bursierului selectat, acordul pentru a utiliza în
mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, numele, prenumele, localitatea de reşedinţă, imaginea şi
vocea lor. Pentru a-şi exprima acordul expres în acest sens, părintele sau reprezentantul bursierului selectat va
semna o declaraţie în care vor fi cuprinşi termenii acestui acord. Organizatorul nu condiţionează partic iparea la
selectie sau acordarea sponsorizărilor de semnarea acestei declaraţii.
La finalizarea Programului, datele participantilor vor fi distruse.

