
   
 

Formular de înscriere Membru Club A.C.S. Oxygen București 
Formular realizat respectând Legea nr 677/2001 si Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu referire la protectia persoanelor in raport cu prelucrarea datelor personale. 

Informații despre cursant 

 

Nume : ___________________________ Prenume : ________________________ 

Sex :             Anul nașterii : ______________________ 

Școala / Grădinița:  

______________________________________________________________________________ 

Clasa : _________ 

Nivelul cunoștințelor de șah la momentul înscrierii: 

 

 

 

 

Informații despre reprezentantul legal al elevului / elevei (Părinte) 

Nume, Prenume : 

__________________________________ 

Declarație GDPR :  Declar prin pezenta că sunt 

de acord / nu sunt de acord (încercuiți opțiunea 

dorită) cu prelucrarea datelor cu regim personal 

din acest formular în vederea derulării activității 

de antrenament si participării la evenimentele 

organizate de ACS Oxygen București 

Email : 

_______________________________________

_______________________________________ 

Telefon 1 :  

__________________________________ 

Telefon 2 (opțional): 

__________________________________ 

 

Preferință zi de curs (încercuiți):  

Scopul activității:     Performanță   Educație prin șah        

Vă rugăm să citiți informațiile de pe verso înainte de a semna. 

ACS Oxygen București    Data _________________  Semnatura părinte,  

Luni Marți Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică 



   
 

Cum se desfășoară cursurile de șah? 

Ședința de antrenament durează 2 ore din care 40-50 min parte teoretică și restul timpului joc asistat de antrenor. La 
grupele de performanță programul de antrenament poate fi diferit, conform cerințelor antrenorului, accentul fiind mai 
mare pe partea teoretică. În fiecare grupă sunt înscriși maxim 16 copii, fiecare având urmatoarele drepturi și obligații: 

- Obligații 
o Să participe la antrenamente conform calendarului convenit la începutul fiecărei perioade 
o Să lucreze acasă, individual combinațiile primite aferente materialului pe care îl învață la fiecare ședință 
o Să vină la club cu materialul lucrat acasă pentru corectare și îndrumare 
o Să nu deterioreze materialele din club (șahuri, ceasuri, cărți, mobilier, pereți, uși, etc) 
o Să nu scoată în afara clubului materialele șahiste ale clubului fără acordul profesorului îndrumător 
o Să aibă o conduită corectă și civilizată față de profesori și ceilalți jucători 
o Să plătească abonamentul în primele 7 zile de valabilitate 
o Să se legitimeze la Federația Română de Șah ca jucător al clubului ACS Oxygen București imediat după 

terminarea Stepului 3  
o In cazul in care copilul este legitimat în prezent la un alt club sportiv, prezentului formular i se atașeaza 

cererea de transfer catre ACS Oxygen București semnată de părinte și clubul de la care se transferă 
o In cazul grupelor de performanță, să participe la Campionatele Naționale de Șah pentru Copii și Juniori. 

In cazul obținerii unei medalii la Campionatele Naționale, clubul deconteaza cheltuielile participării 
copilului medaliat (cazare, masă, transport, taxe) 

- Drepturi 
o Să aibă parte de îndrumare pe tot parcursul perioadei în care este membru al clubului 
o Să primească materialele de studiu în format electronic, în mod gratuit conform nivelului de pregătire 
o Să participe la realizarea selecției pentru Campionatele Naționale pe Echipe 
o Să fie informat asupra tuturor evenimentelor din calendarul Federației Române de Șah și al Academiei de 

Șah 
o Să fie promovat intr-o grupă superioară dacă nivelul grupei devine inferior nivelului său de pregătire și 

dacă există locuri libere in grupele superioare vizate 
o Să aibă parte de antrenament de grup la club in mod gratuit în cazul în care copilul este membru al 

Loturilor Naționale ale României 

Trebuie reținut faptul că, deși lucrăm și cu copii mici, de la vârsta de 4 ani, clubul nu este grădiniță iar copiii participanți 
trebuie să se comporte civilizat atât în timpul ședinței cât și în timpul pauzei. Abaterile repetate (gălăgie, comportament 
agresiv, comportament infantil mult sub nivelul vârstei copilului) pot conduce la excluderea din club. 

Buget 

Abonamentele pe care le puteți folosi sunt afișate la club sau pe site www.academiadesah.ro . Ele se pot modifica la 

inițiativa noastră, modificările fiind valabile din luna următoare comunicării. 

Abonamentele pot fi achitate astfel: 

Beneficiar: ACS Oxygen, București, CUI 32268428  

 Cont ING Bank - RO54 INGB 0000 9999 0530 2832 pentru ordin de plată și online,  

 Cont Alpha Bank - RO86 BUCU 1081 2154 3209 2RON pentru depuneri numerar la bancă, 

 Numerar – la Centrul de Antrenamente Obor 

 Plata o puteți face și cu cardul bancar din catalogul online (la cerere).  

Comunicarea cu Academia de Șah se face pe email office@academiadesah.ro sau la Tel. 0733.970.580 / 581 .  

http://www.academiadesah.ro/
mailto:office@academiadesah.ro

