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Cerere de Aderare 

 
 
Subsemnatul (a)  _______________________________________________________________________ 

Domiciliat (a) in:  _______________________________________________________________________ 

Telefon: ___________________________  E-mail: ____________________________________________ 

Reprezentant legal al minorului / minorilor ___________________________________________________ 

doresc sa ader ca Membru al Asociatiei Tabere cu Suflet, cu sediul in Bucuresti, str.Pictor Obedeanu, 
nr.18, sector 2 (denumita in continuare Asociatia) si va rog sa imi aprobati cererea de aderare ca Membru 
sustinator. 
 
Declar că am luat cunoştinţă de prevederile actelor constitutive, si ma oblig sa respect conditiile de aderare, 
articolele si alineatele Statutului si Regulamentului intern al Asociatiei. 
 
Mă angajez să susţin şi să promovez obiectivele şi activităţile Asociaţiei Tabere cu Suflet şi să contribui la 
realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei prin sprijin material, moral si activitati voluntare in cadrul 
programelor / proiectelor initiate si derulate de Asociatie. Mă voi abţine de la orice acţiune care dăunează 
prestigiului şi intereselor asociaţiei şi a membrilor ei, chiar si dupa ce voi inceta sa mai fiu membru al 
Asociatiei.  
 
Declar pe proprie răspundere că datele de mai sus sunt reale și corecte și mă angajez să aduc la 
cunoștință orice modificare care va surveni față de datele personale de mai sus. 
 
Declar ca: 

□ sunt de acord si imi exprim consimtamantul in mod explicit 
□ nu sunt de acord si nu imi exprim consimtamantul in mod explicit 

ca Asociatia sa poate prelucra datele mele personale, conform Regulamentului Uniunii Europene 679/2016 
si Legii 677/2011 pentru protectia prelucrarii datelor cu caracter personal, in vederea asigurarii scopului si 
obiectivelor Asociatiei. 
 
Declar ca: 

□ sunt de acord si imi exprim consimtamantul in mod explicit 
□ nu sunt de acord si nu imi exprim consimtamantul in mod explicit 

ca Asociatia sa poata utiliza imagini foto / video in care apar, eu sau Minorii, in legatura si in timpul 
desfasurarii Programelor la care particip (a), pe site-ul web sau pe pagina de social media a Asociatiei.  
 
 
 
 
Semnatura          Data 
 
 
 
___________          __________  

 


