Tenis de câmp

SUMMER 2017

TOATE câmpurile sunt obligatorii pentru înregistrarea fiecărui sportiv.
Vă rugăm să folosiţi MAJUSCULE. Copiile sunt acceptate.

Se completează de 1 până la 4 persoane
COMPANIA REPREZENTATĂ (NUMELE EXACT)

TEAM LEADER
E-MAIL
MOB

CUI

J

/

/

BANCA
IBAN

R

O

Competitorii vor opta pentru un singur sport şi vor reprezenta o singură companie. Înscrierea nu este limitată la angajaţi.

Nu uitaţi de GAMES PARTY!

Taxa dvs. de înscriere include

Pentru uz oficial

LOG
FIN
CA
CHK
PRO
FILE

• PARTICIPAREA LA SPORT
• SUPERCENTRU
• GHIDUL JOCURILOR

• MAREA PARADĂ A ATLEŢILOR
• MEDALII pentru locurile 1, 2 şi 3
• TROFEE pentru SPORT & DIVIZII

VIZITAŢI
SITE-ul JOCURILOR

Comandaţi bilete ACUM!

LOCAŢIE
Mamaia, Hotel Central
PROBE
Masculin, feminin, simplu, dublu
REGULI
ITF - modificate pentru Corporate Games şi LTA Code
of Conduct
Competiţia se va desfăşura într-un sistem adaptat
numărului de participanţi, garantând minim 3 jocuri.
Meciurile de calificare vor fi primul la 6 games, inclusiv
6-5. La 40 -40 se joacă minge decisivă.
Meciurile elimminatorii şi finalele se joacă set
complet, iar la 6-6 standart break.
ECHIPAMENT
Rachete aduse de participanţi.
Mingile de joc sunt oferite de organizatori.

www.corporate-games.ro

CLASE DE VÂRSTĂ
Categoriile de vârstă sunt denumite Clase de competiţie.
OPEN
Clasele de vârstă sunt determinate de vârsta celui mai tânăr membru
al echipei la data de 31 Decembrie 2017.
NUMĂR PROBĂ la individual
8306

TEN

FEM

OPEN

8307

TEN

MAS

OPEN

CUM VĂ ÎNSCRIEŢI
Completaţi detaliile fiecărui participant, codul evenimentului
sportiv ales şi nivelul de joc.
Numele dvs. nu trebuie să apară pe un alt formular de înscriere.

Detalii la tel. +4(0)744.567.123. Returnaţi formularul completat la adresa bucuresti@corporate-games.ro
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Participanţii la Simplu trebuie să selecteze Numărul Probei de la pag. 1 şi să-l înscrie în rubrica corespunzătoare.
Numele dvs. nu va apărea pe alt formular de înscriere. Toţi partenerii la dublu trebuie să completeze acest formular.
Participanţii la simplu şi la dublu trebuie să completeze datele pe această pagină.

Vă rugăm să folosiţi MAJUSCULE
Prenume

Nume

NUME 1
Ziua

Luna

Anul

Sex M/F

Oraş/Sat Judeţ/Sector

DATA NAŞTERII
Adresă domiciliu
Număr/Stradă
COD POŞTAL

ŢARA

TEL

EMAIL

Proba INDIVIDUAL Nr.

Sunt de acord cu regulamentul competiţiei şi doresc să
primesc informaţii despre evenimente Corporate Games.
SCĂZUT MEDIU RIDICAT Semnătură:................................................

8 3 0

Nivel de joc

Prenume

Nume

NUME 2
Ziua

Luna

Anul

Sex M/F

Oraş/Sat Judeţ/Sector

DATA NAŞTERII
Adresă domiciliu
Număr/Stradă
COD POŞTAL

ŢARA

TEL

EMAIL

Proba INDIVIDUAL Nr.

Sunt de acord cu regulamentul competiţiei şi doresc să
primesc informaţii despre evenimente Corporate Games.
SCĂZUT MEDIU RIDICAT Semnătură:................................................

8 3 0

Nivel de joc

Prenume

Nume

NUME 3
Ziua

Luna

Anul

Sex M/F

Oraş/Sat Judeţ/Sector

DATA NAŞTERII
Adresă domiciliu
Număr/Stradă
COD POŞTAL

ŢARA

TEL

EMAIL

Proba INDIVIDUAL Nr.

Sunt de acord cu regulamentul competiţiei şi doresc să
primesc informaţii despre evenimente Corporate Games.
SCĂZUT MEDIU RIDICAT Semnătură:................................................

8 3 0

Nivel de joc

Prenume

Nume

NUME 4
Ziua

Luna

Anul

Sex M/F

Oraş/Sat Judeţ/Sector

DATA NAŞTERII
Adresă domiciliu
Număr/Stradă
COD POŞTAL

ŢARA

TEL

EMAIL

Proba INDIVIDUAL Nr.

8 3 0

Sunt de acord cu regulamentul competiţiei şi doresc să
primesc informaţii despre evenimente Corporate Games.
SCĂZUT MEDIU RIDICAT Semnătură:................................................

Nivel de joc
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DUBLU
Alegeţi Numărul probei şi înscrieţi-l în rubrica corespunzătoare. Completaţi numele partenerului de la pag. 2.

NUMĂR PROBĂ la dublu
8323

TEN

DBLS

MAS

OPEN

8341

TEN

DBLS

MIX

OPEN

Participanţii la dublu trebuie să completeze doar numele şi prenumele precum şi codul probei la care participă. Un concurent poate
participa doar la o probă de simplu şi una de dublu.

Vă rugăm să folosiţi MAJUSCULE
Prenume

Nume

Prenume

Nume

PARTENER
PARTENER
Proba DUBLU Nr.

8 3

Nivel de joc

Prenume

Nume

Prenume

Nume

SCĂZUT

MEDIU

RIDICAT

SCĂZUT

MEDIU

RIDICAT

PARTENER
PARTENER
Proba DUBLU Nr.

8 3

Nivel de joc

www.corporate-games.ro
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TERMEN

Termen limită de trimitere a formularelor de înregistrare Vineri 18 August 2017

RETRAGERE

Pentru cererile făcute înainte de termenul limită se returnează integral taxa plătită.
Ulterior taxa nu se mai returnează. Retragerile trebuie făcute în scris. Un participant va fi înlocuit într-o probă identică
sub rezerva detaliilor scrise şi a unei taxe de 10 LEI plătite către organizatori, până la data de 25 August 2017. O înlocuire
după această dată NU mai poate fi acceptată de către organizatori, pentru a asigura o bună programare şi
desfăşurare a competiţiilor.

CONFIRMARE

Înscrierile vor fi confirmate după primirea plăţii, care trebuie efectuată până la data de 25 August 2017.

ÎNREGISTRAREA

Pentru a avea acces la întrecerile sportive, toţi participanţii trebuie să se înregistreze personal la SuperCentru. Nu se
admit procuri, mandate de reprezentare, etc.
Programul este Vineri 01.09.2017 - 17:00-20:00.
Competiţiile se desfăşoară în sistem No pay, no play, deci vor fi validaţi la competiţii doar participanţi care plătesc
integral taxele de participare anterior prezentării la Supercenter.

MINORI

Înscrierile minorilor trebuie să se facă cu consimţământul părinţilor sau al tutorelui, prezentat mai jos.
Numele minorului
Prin prezenta îmi dau consimţământul pentru..................................................
de a participa.
Imprimaţi nume
..................................................

TAXE

Semnătură
..................................................

Părinte

Tutore

Taxele pot fi plătite de competitor sau de Companie.
Înscrierile primite după termenul limită pot fi acceptate la alegere de către organizatori pe baza disponibilităţii, a plăţii
taxei de înscriere şi a unei taxe de întârziere de 25 euro.
Taxa de înscriere la Summer Corporate Games este de 39 eur + TVA per persoană

Sportivi

x 39 €
Număr

+ TVA
Net

=€
@ 19%

TOTAL

Taxa de înscriere la Summer Corporate Games, incluzând cazare 2 nopţi în camera dublă şi bilet Games PartyGames
Party este de 99 eur + TVA per persoană

Persoane

x 99 €
Număr

+ TVA
Net

=€
@ 19%

TOTAL

TOTAL GENERAL

PLATA

Taxele (exclusiv comisioanele bancare) sunt plătite către SPORT AWARD SRL.
Plata se va efectua în RON la cursul BNR din ziua efectuării plăţii.
DETALII BANCARE Banca BRD Suc. DACIA IBAN RO30.BRDE.445S.V597.1178.4450 (RON)
Transfer bancar OP
Trebuie ataşată copia

RENUNŢARE LA
DREPTURI ŞI
CERTIFICARE

Corporate Account

Numerar

Subsemnatul/subsemnaţii, declar în nume personal cât şi pentru moştenitorii mei/ai noştri, executori testamentari precum şi alte persoane
desemnate în orice mod, că prin prezenta cedez/renunţ şi eliberez de orice răspundere, în mod irevocabil, societatea Sport Award, cesionarii de
licenţă, orice persoane juridice afiliate, asociaţi, reprezentanţi ai societăţii, voluntari şi orice alte persoane în legătură cu societatea Sport Award,
participanţi şi orice alte persoane care participă sau au vreo legătură de orice fel cu acţiunile societăţii Sport Award în cauze pe care aceştia le
susţin, renunţ irevocabil la orice cereri sau solicitări pe care le-am avut, le am în prezent sau aş putea să le am împotriva societăţii Sport Award din
orice motiv şi în orice calitate (reprezentant oficial, voluntar, participant la orice competiţie sau activitate asociată cu vreo competiţie). Prin
prezenta, acord societăţii Sport Award şi tuturor persoanelor fizice/juridice afiliate acesteia, dreptul să folosească numele şi fotografia mea/a
noastră, să păstreze informaţiile personale şi rezultate obţinute într-o bază de date computerizată şi să folosească aceste date în viitor în interesul
companiei Sport Award. SC Sport Award SRL prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în
scopul bunei desfasurari a competitiilor sportive si pentru oferirea de bunuri si servicii conexe. Datele vor fi folosite numai de catre Sport Award SRL
si de catre partenerii nostri. În cazul în care nu doriţi aceasta, bifaţi □NU. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie
asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să
solicitaţi ştergerea datelor* printr-o cerere la bucuresti@corporate-games.ro. În cazul unei răniri, accident şi/sau boală/suferinţă în timpul
competiţiei, subsemnatul/subsemnaţii accept/acceptăm tratamentul care se va dovedi necesar, aplicat de către serviciul medical al societăţii
Sport Award. Societatea Sport Award nu este responsabilă pentru mail-urile greşit direcţionate, pierdute sau întârziate şi nici pentru erorile de
printare. Programele şi locurile de întâlnire pot fi schimbate. În cazul în care întrecerile sportive sau orice alt eveniment sportiv asociat va fi anulat
ca rezultat al unor circumstanţe dincolo de controlul organizatorilor, nu se vor returna sumele achitate. Societatea Sport Award îşi rezervă dreptul
să opereze orice schimbări în condiţiile de participare şi să refuze orice cerere de participare, după cum se va considera necesar. Limba engleză
este limba oficială.

Eu, în calitate de Team Leader, certific că datele participanţilor sunt corecte şi complete şi că suntem de acord cu
formatul, regulamentul şi celelalte specificaţii ale întrecerilor sportive din acest formular de înregistrare completate cu
informaţia de pe www.corporate-games.ro.
Team Leader
Nume ...................................................................................... Prenume .......................................................................................
Semnătură .......................................................................................................
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Data ......... /......... /..........

