Asociatia
“ Rugby Dracula Oldboys Romania ”
FIŞĂ DE

P R I M I R E Î N ASOCIATIE

1. Adeziune
Subsemnatul...............................................................................născut la data de ..........................................
în localitatea ............................................jud.(sect) .......................................legitimat cu C.I. Seria...............
nr...............................CNP..............................................................domiciliat în localitatea.............................
jud.(sect)...................................., str. .............................................nr.............., bl..............., sc..........,et...........
ap................,tel....................................................., de profesie ................................................
prin prezenta adeziune declar că am luat cunoştinţă de prevederile Statutului şi
Regulamentului de Ordine Interioara , de regulamentul jocului de rugby oldboys , sunt de
acord cu deviza rugby oldboys - Fun , Friendship , Fraternity and Family si cele 9 legi de
aur ale rugbystilor oldboys :
1. Voi juca meciurile de rugby oldboys de dragul jocului;
2. Nu voi ţine minte scorul la sfârşitul meciurilor;
3. Dacă „am reuşit / am avut succes” în anii în care am fost jucător, nu mă voi folosi de
acest lucru pentru a-i face pe ceilalţi să se simtă prost;
4.Dacă „nu am reuşit / nu am avut succes” în anii în care am fost jucător, nu mă voi folosi
de acest joc pentru „a reuşi / a avea succes” acum;
5.Pe toată durata meciurilor voi respecta şi proteja pe jucătorii adverşi mai în vârstă şi
care sunt mai puţin în formă;
6.Voi urma întocmai filosofia old boys de „Distracţie, Ireverenţă şi Toleranţă faţă de sine” ;
7.Voi fi un ambasador al Oldboys şi voi vorbi pretutindeni despre asta;
8.Nu voi pierde niciodată din vedere regulile pentru a-mi face prieteni sau cunoştinţe în
locuri exotice;
9.Îmi voi aminti întotdeauna că ceea ce pot să-mi fac singur sau ceea ce deja mi-am făcut,
din punct de vedere social , este mult mai riscant decât ceea ce mi s-ar putea întâmpla pe
teren;
Sunt de acord cu aceste documente şi solicit să fiu primit în rândul membrilor
Asociatiei Rugby Dracula Oldboys Romania.
Deasemenea declar pe propria raspundere ca sunt sanatos si apt din punct de vedere fizic
pentru practicarea rugby-ului si sunt singurul raspunzator pentru eventualele accidente.
Data .................................

Semnătura..............................................

2. Recomandare

Subsemnatul......................................................................domiciliat în localitatea................................., jud.
(sect)............................, str...........................nr.............., bl..............,
sc..............,et................ap..................... ,tel.......................................,membru al Asociatiei Rugby Dracula
Oldboys Romania din anul....................., recomand pe
Domnul.....................................................................să fie primit în Asociatia Rugby Dracula Oldboys
Romania ,asumându-mi întreaga responsabilitate morală.
Data.........................................

Semnătura................................................

3. Hotărâre
Consiliul Director al Asociatiei Rugby Dracula Oldboys Romania a hotărât la data de .......................
primirea în rândul membrilor Asociatiei a domnului....................................................................................ca
membru...................................................si elibereaza carnetul de membru seria..........., nr..............pe numele
domnului....................................................................acesta platind suma de 100 (unasutalei) lei taxa
inscriere si semnând pentru primirea carnetului.
Data ............................................

Semnătura de primire a carnetului.........................................

Semnătura membrilor Consiliului Director
1........................................................
2........................................................
3........................................................
4........................................................
5........................................................
6........................................................
7........................................................

