F.C. Universitatea Cluj
Str. Moţilor nr. 5, Cluj-Napoca, jud. Cluj
contact@fcuniversitateacluj.ro

ADEZIUNE
NUME: _______________________________ PRENUME: _________________________________
ADRESĂ: _________________________________________________________________________
LEGITIMAT CU (C.I. / PAŞAPORT) SERIA ________ NUMĂRUL _______________________________
ELIBERAT DE: ______________ LA DATA DE: ____________ PROFESIE: _______________________
CNP: __________________________________ TELEFON FIX: _______________________________
TELEFON MOBIL: ___________________________ E-MAIL: ________________________________
Cunoscând Regulamentul privind membrii susţinători ai F.C. Universitatea Cluj, sunt de acord cu
scopul asociaţiei şi doresc să particip la realizarea obiectivelor sale, conform Statutului,
regulamentelor şi prevederilor legale în vigoare, în calitate de MEMBRU SUSŢINĂTOR.
Mă angajez să achit cotizaţia stabilită de Comitetul Director, în valoare de 100 de lei. Prima achitare
reprezintă valoarea taxei de înscriere în asociaţie şi include cotizaţia. Mă angajez să plătesc anual
contravaloarea cotizaţiei în contul Asociaţiei. Înţeleg că neplata acestei sume reprezintă dreptul
Asociaţiei de a mă exclude din rândul membrilor susţinători.
Declar pe proprie răspundere că datele din cererea de înscriere sunt corecte. Sunt de acord să fiu
informat şi să beneficiez de oferte din partea partenerilor, sponsorilor şi susţinătorilor Asociaţiei
(reduceri şi alte oferte comerciale, promoţii, discount-uri, jocuri, concursuri şi alte instrumente de
fidelizare, marketing şi vânzări), care îmi vor fi comunicate la datele de contact de mai sus.

Data _________________________________
Semnătura ____________________________
Asociația Club Sportiv de Fotbal “Alb-Negru” al Studenților Clujeni a fost înscrisă în “Registrul de evidenţă a prelucrării de date cu caracter personal”
din cadrul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 21896

F.C. Universitatea Cluj
Str. Moţilor nr. 5, Cluj-Napoca, jud. Cluj
contact@fcuniversitateacluj.ro

Cum devii membru:
VARIANTA A
Vino la standul clubului din Iulius Mall, etaj 1, unde poţi completa
adeziunea şi achita pe loc cotizaţia, cu cardul sau în numerar.
VARIANTA B
Pasul 1 - Consultă Regulamentul privind statutul de membru
susţinător al F.C. Universitatea Cluj.
Pasul 2 - Completează şi semnează adeziunea.
Pasul 3 - Achită cotizaţia (prin ordin de plată sau transfer bancar)
în contul RO09 BTRL RONC RT03 5637 7301, deschis la Banca
Transilvania Cluj pe numele Asociaţiei Club Sportiv de Fotbal AlbNegru a Studenţilor Clujeni, precizând pe documentul de plată
“Cotizaţie membru F.C. Universitatea Cluj”.
Pasul 4 - Trimite adeziunea semnată, însoţită de dovada plăţii, pe
e-mail contact@fcuniversitateacluj.ro sau prin poştă, la adresa:
Cluj Arena, Aleea Stadionului nr. 2, Cluj-Napoca, jud. Cluj,
menţionând pe plic “Pentru F.C. Universitatea Cluj”.
După aprobarea adeziunii de către Comitetul Director, veţi fi
notificat şi veţi putea ridica, de la standul nostru din Iulius Mall,
cardul care atestă calitatea de membru al F.C. Universitatea Cluj.
Haide U!

