Nr. ________
DECLARAŢIA PĂRINTELUI MINORULUI

Subsemantul nume* _______________________________, prenume* __________________________________________,
C N P * __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, telefon __________________, email ______________________________,
adresa ________________________________________________________, în calitate de părinte al fiului meu (fiicei mele)
minor(ă): nume* _____________________________, prenume* _______________________________________________,
C N P * __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, poză* (tip buletin, făcută de personalul nostru), solicit înscrierea
acestuia/acesteia la Clubul IDM.
* câmpuri obligatorii

Înainte de a apela la utilizarea serviciilor oferite de Cluburile IDM de către copilul meu,
1. Fiind în cunoştinţă de cauză asupra stării sale de sănătate, precum şi a riscurilor la care se expune, rezultate din utilizarea
aparaturii Clubului, piscinelor, băilor, saunelor şi celorlalte servicii, prin prezenta declar că îmi asum toate eventualele urmări
în ceea ce priveşte viaţa şi sănătatea fiului meu (fiicei mele) ce s-ar ivi în timpul şi ca urmare a timpului petrecut în incinta
Clubului.
2. Declar că atât subsemnatul(a) cât şi copilul meu ______________________________________________ am luat
cunoştinţă şi va respecta regulamentul anexat al Clubului (normele de comportament, acces, igienă, securitatea serviciilor,
interdicţii etc.) fiind de acord cu toate angajamentele ce şi le-a luat prin formularul de înscriere anexat.
3. Sunt de acord că în nicio situaţie Clubul nu este responsabil de valori sau obiecte de valoare şi copilul meu nu va apela
niciodată la serviciile garderobei pentru astfel de valori.
4. Mă oblig să declar imediat pierderea sau furtul cardului copilului meu la recepţia Clubului pentru inactivarea sa, fiind
conştient că întreaga responsabilitate ce decurge din folosirea acestuia de o altă persoană, cu sau fără acceptul meu, îmi revine
integral.
5. Am fost informaţi cu privire la tarifele practicate pentru membrii Clubului IDM şi costurile care i se vor imputa în cazul
deteriorării echipamentului pus la dispoziţie de Club, lui sau celorlalte persoane aflate cu copilul meu în Club.
6. Mie şi copilului meu ni s-au adus la cunoştinţă riscurile de accidentare şi copilul meu se obligă să respecte regulile de
prevenire a accidentelor, eu asumându-mi responsabilitatea pentru eventualele urmări în ceea ce priveşte viaţa şi sănătatea sa
şi a invitaţilor săi sau a persoanelor pe care le-ar putea vătăma în timpul şi ca urmare a activităţilor desfăşurate în incinta
Clubului.
7. Autorizez Clubul să îi retragă calitatea de membru, fără nici o altă pretenţie din partea mea, în cazul în care conducerea
Clubului va hotărî astfel.
8. Autorizez Clubul să prelucreze datele personale ale mele și ale fiului meu (fiicei mele), inclusiv CNP, precum şi date
privind imaginea.*)

Dau prezenta exonerând conştient Clubul de orice responsabilitate. Prevederile de pe verso fac parte integrantă
din prezenta declaraţie.

Semnătura părinte
_____________________
Semnătura minor (peste 14 ani)
_____________________
*) S.C. IDM Kennedy Group Co. S.R.L. este operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP sub nr. 4778.

Data
________________

Restricţii în meniul de bar.

1.

Copil însoţit în permanenţă de un însoţitor, membru senior, cu acces la Wellness 3 (W3)

2.

Copil însoţit de un însoţitor până şi de la piscină, inclusiv la duşuri.

3.

Copil neînsoţit

Subsemnatul____________________________,

părinte

al

minorului

_______________________________,

împuternicesc următoarele persoane de încredere pentru a mă putea substitui ca însoţitori ai minorului în incinta IDM
Club, preluînd asupra lor toată responsabilitatea şi obligaţiile privind copilul pe perioada însoţirii. (Vă rugăm să tăiaţi
rubricile necompletate.) Însoţitorii trebuie să îndeplinească condiţii de acces la Piscină (W3) pentru ei înşişi şi să aibă
cardul asupra lor cînd îşi exercită funcţia de însoţitor.

Notă: În caz de dubiu, vom proceda la verificări şi vă vom suna pentru rezolvarea situaţiei.
Atenţie: Poza de pe cardul copilului cât şi poza de pe cardul însoţitorului trebuie să corespundă cu
fizionomia. În caz de dubiu, vă rugăm să solicitaţi un card nou.

Lista însoţitorilor împuterniciţi:
1.
acces la cardul de debit IDM al parintelui

2.
acces la cardul de debit IDM al parintelui

3.
acces la cardul de debit IDM al parintelui

4.
acces la cardul de debit IDM al parintelui
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