
 

 

 
 

 

STATUTUL MEMBRILOR ASOCIAȚI ȘI AL MEMBRILOR SUSȚINĂTORI AI 
ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV 

 "TRIDENT TRIATHLON TEAM" 

 

Art.1  Calitatea de membru susținător al Asociației Club Sportiv Trident 
Triathlon Team poate �i dobândită de către orice persoană �izică, fără 
discriminare, în baza cererii de aderare aprobată de președintele asociației 
și a achitării taxei de înscriere. 

Art.2     Calitatea de membru asociat al Asociației Club Sportiv Trident 
Triathlon Team poate �i obținută de orice membru susținător care a 
dovedit implicare activă în activitățile asociației și care solicită acest lucru, 
în urma aprobării Adunării generale. 

Art.3  Membrii asociați sau susținători ai Asociației Club Sportiv Trident 
Triathlon Team au următoarele drepturi: 

� Să primească toate informațiile de care dispune asociația 
referitoare la disciplinele sportive practicate de sportivii 
legitimați; 

� Să participe gratuit la toate evenimentele sportive organizate de 
Asociația Club Sportiv Trident Triathlon Team; 

� Să bene�icieze de articole sau echipamente sportive la prețul de 
achiziție obținut de Asociația Club Sportiv Trident Triathlon Team 
pentru sportivii legitimați; 

� Să asiste/participe efectiv la anumite antrenamente cu acordul 
antrenorului/directorului sportiv. 

Art.4  Membrii asociați sau susținători ai Asociației Club Sportiv Trident 
Triathlon Team au următoarele obligații: 

� Să achite, la momentul depunerii cererii, taxa de înscriere; 
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� Să achite la termenul stabilit cotizația, așa cum s-a obligat prin 
cererea de înscriere; 

� Să ia la cunoștință de prevederile Regulamentului de organizare și 
funcționare a Asociației Club Sportiv Trident Triathlon Team; 

� Să respecte normele de conduită în relațiile cu membrii asociației, 
cu sportivii legitimați ai asociației, cu partenerii și sponsorii 
Asociației Club Sportiv Trident Triathlon Team; 

� Să sprijine prin voluntariat, în măsura posibilităților, acțiunile 
Asociației Club Sportiv Trident Triathlon Team, la solicitarea 
conducerii acesteia; 

� Să nu divulge persoanelor din afara Asociației Club Sportiv 
Trident Triathlon Team date despre programele de antrenament 
și echipamentele sportive utilizate în procesul de pregătire 
sportivă; 

� Să nu divulge persoanelor din afara Asociației Club Sportiv 
Trident Triathlon Team deciziile organelor statutare ale asociației 
sau alte date despre activitățile de interes intern ale asociației, 
fără acordul explicit al conducerii asociației; 

� Să nu aducă prejudicii de imagine Asociației Club Sportiv Trident 
Triathlon Team prin acțiunile sau inacțiunile sale; 

� Să promoveze și să militeze pentru creșterea prestigiului 
Asociației Club Sportiv Trident Triathlon Team. 

Art.5  Calitatea de membru asociat sau susținător încetează în următoarele 
situații: 

� La cererea scrisă a membrului asociat sau susținător; 

� În caz de deces sau pierdere a capacității de exercițiu; 

� Prin excludere, în caz de neplată a cotizației pe o perioadă de 6 
luni; 
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� Prin excludere, în caz de atingere gravă a imaginii Asociației Club 
Sportiv Trident Triathlon Team sau de comportament imoral față 
de membrii, sportivii legitimați, partenerii sau sponsorii Asociației 
Club Sportiv Trident Triathlon Team. 

 

Art.6    Încetarea calității de membru asociat sau susținător se aprobă, fără 
alte formalități, de către președintele Asociației Club Sportiv Trident 
Triathlon Team în situațiile prevăzute la art. 5 pct. 1 și 2 și în urma 
hotărârii  Consiliului Director al Asociației Club Sportiv Trident Triathlon 
Team în situațiile prevăzute de art. 5 pct. 3 și 4. 

 

    

 

 

 
                    PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV  

    TRIDENT TRIATHLON TEAM CONSTANȚA 
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