
CUPA DE SkI A CONSULATULUI AUSTRIEI LA 
SIBIU

EDITIA 1 - 11.02.2012

FISA INSCRIERE

MINORI SUB 18 ANI

Subsemnatul..................................................................................născut  în 
localitatea  ...............................................................  judetul  .................................................  la 
data  de  .....................................   BI/CI  cu  seria  ........  nr............................,domiciliul  stabil 
în ........................ ................................... str............................................................. nr...... bl......  
sc...... et....... ap....., telefon fix .................................... telefon mobil .........................................  
e-mail  .............................................................,  în  calitate  de  tată/tutore  și 
subsemnata  ...............................................................................................născută  în 
localitatea   ......................................  ............................................... 
judetul  ......................................  la  data  de  ...................................  BI/CI  cu  seria  ........ 
nr  .............................,  domiciliul  stabil  în  ...........................................................  
str.............................................................  nr......  bl......  sc......  et.......  ap.....,  telefon 
fix  ..........................................  telefon  mobil  .........................................  e-
mail  ...........................................................,  în  calitate  de  mamă/tutore  a 
minorului ............................................................................................................. născut/născută 
la data de ................................................  ne exprimăm consimțământul de a înscrie fiul/fica  la  
CUPA DE SkI A CONSULATULUI AUSTRIEI LA SIBIU  din data de 11-02-
2012 ce se va desfașura in Paltiniș pe domeniul ARENA PLATOȘ

Declarăm  pe  propria  răspundere  că  am  luat  la  cunoștiință  despre  regulamentul  de 
desfășurare a competiției și că fiul/fica meu/mea are pregătirea fizică și cunoștiințe tehnice 
necesare acestui gen de competiții sportive și nu mă voi îndrepta împotriva organizatorului 
sau a celorlalți factori implicați, în cazul producerii vreunui eveniment nedorit petrecut în 
timpul desfașurării competiției.

Data ............. Semnatură tată............................ Semnatură mamă..........................

PERSOANE PESTE 18 ANI



CUPA DE SkI A CONSULATULUI AUSTRIEI LA 
SIBIU

EDITIA 1 - 11.02.2012
Subsemnatul/  subsemnata.................................................................................născut/născută 
în  localitatea  ...........................................................  judetul  .................................................  la 
data de .....................................   BI/CI  cu seria  ........  nr  .............................,  domiciliul  stabil  
în ........................ ................................... str............................................................. nr...... bl......  
sc...... et....... ap....., telefon fix .................................... telefon mobil .........................................  
e-mail  .............................................................,  solicit  înscrierea mea la  CUPA DE SkI A 
CONSULATULUI AUSTRIEI LA SIBIU din data de 11-02-2012 ce se va desfașura 
in Paltiniș pe domeniul ARENA PLATOȘ

Declar pe propria răspundere că am luat la cunoștiință despre regulamentul de desfășurare a 
competiției, că am pregătirea fizică și cunoștiințe tehnice necesare acestui gen de competiții 
sportive și nu mă voi îndrepta împotriva organizatorului sau a celorlalți factori implicați, în 
cazul producerii vreunui eveniment nedorit petrecut în timpul desfașurării competiției.

Data ..................................... Semnatura solicitantului..............................


