FORMULAR DE ADEZIUNE SI INSCRIERE IN ASOCIATIA „ARSENAL
ROMANIA SUPPORTERS CLUB”
Către,
Asociaţia „ARSENAL ROMANIA SUPPORTERS CLUB”

Subsemnata/ul _____________________________________, domiciliat/ă în
judeţul ______________________, localitatea ______________________, cod
poştal _____________, strada ____________________,nr. ____ ,bloc ___,etaj
___
,ap.
_____,tel.
___________________,
e-mail
____________________________, legitimat cu CI ____ seria ____ nr.
__________ ,eliberat de __________________ CNP:_____________________
doresc să mă înscriu ca membru în Asociaţia “Arsenal Romania Supporters
Club”.
Reprezentant legal al minorului:
Nume/Prenume_________________________, CNP_____________/ legitimat
cu CI seria ____ nr. __________ ,eliberat de __________________ CNP:
_____________________ declar că sunt de acord cu înscrierea subsemnatului
ca membru în Asociaţia “Arsenal Romania Supporters Club”.
Declar că am luat la cunoştinţă prevederile Statutului Asociaţiei Arsenal
Romania Supporters Club şi regulile de utilizare ale site-ului
www.arsenalromania.ro pe care le accept şi mă angajez să le respect.
Mă angajez să achit cotizaţia anuală (prima achitare reprezentând şi
valoarea taxei de înscriere în Asociaţie) de 50 Lei cu următoarele coordonate*:
 Beneficiar: Asociaţia Arsenal Romania Supporters Club,
 Cont: RO18RNCB0084137964800001,
 Banca: BCR Bucuresti,
 CIF : 32204173,
*Vă rugăm să specificaţi în Ordinul de transfer bancar / depunere bancară
“Plată Taxă de adeziune / înscriere / cotizaţie membru sezonul 2016-2017”.
 Poate dobândi statutul de membru activ al asociaţiei orice persoană fizică
din ţară sau din străinătate (exceptând persoanele ce fac parte deja dintrun alt fan club recunoscut de Arsenal FC), interesată de realizarea
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obiectivelor Asociaţiei, capabilă de implicare în proiectele şi activităţile
Asociaţiei.
 Membrii Asociaţiei vor promova interesele Asociaţiei.
 Fiecare membru al Asociaţiei se obligă să achite cotizaţia anuală şi taxa
de înscriere, stabilită la începutul fiecărui an calendaristic. Neplata
cotizaţiei anuale este considerată drept dezinteres pentru activitatea
organizaţiei şi atrage excluderea membrului din asociaţie.

Alegere pachet:
o ARSC Basic – card de membru, sticker și brățară (se primește automat la
înscriere sau la plata cotizației– în cazul membrilor existenți = 50 RON)
o ARSC Extra – card de membru, sticker, brățară + tricou (cotizație 100
RON + 75 RON - ARSC Extra = 125 RON)
Mărime tricou:
o ARSC Full – card de membru, sticker, brățară + tricou + fular (cotizație
100 RON 150 RON - ARSC Full = 250 RON)
Mărime tricou:
Declar pe proprie răspundere că datele din formularul de adeziune sunt corecte. Ele pot fi
folosite strict pentru uzul intern al Asociaţiei şi pentru transmiterea lor spre Arsenal FC sub
forma pe care o alegeţi în formularul de mai jos:
Please let us know which information you would like to receive by ticking the boxes below.
I would like to receive information regarding the Supporters’ Club by email,
telephone and/or post from Arsenal Romania Supporters Club.
I would like to receive information regarding Arsenal Football Club, and details
of products and services by email, telephone and/or post from The Arsenal
Football Club Plc and its holding company, subsidiaries and associated companies
and joint ventures (“Arsenal”).
I would like to receiveoffers and information by email, telephone and/or post from
Arsenal about specially selected third parties and partners.

Nume:
Semnătură:
Semnătură reprezentant legal:
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Dată

