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NOTA 

CĂTRE, 

1 MINISTERUL 
! EDUCATIEI 

~~ 1 NAŢIONALE 

Unităţile şcolare cu învăţământ liceal din Municipiul Craiova, si judetul Dolj 

În atenţia catedrei de educaţie fizică şi sport 

Vă informăm că în perioada februarie-mai 2013 se va desfăşura Cupa "Coca-Cola" la fotbal -
liceu, fete si baieti competiţie organizată de M.E.C .. în colaborare cu S.C. Coca-Cola România. 

Unita~le de invăţămant se vor inscrie prin desemnara unui delegat la şedinţa tehnică care se va 
desfaşura in data de 28 01 2013,.ora 14 00 la ISJ Dolj, camera 205. 

Participarea la competi~e este condi~onată de prezenţa la şedinţa tehnică. cu formularul de 
inscriere completat separat pentru fete /baie~ 

Regulamentul de desfaşurare al competi~ei şi formularul de inscriere sunt postate pe site-ul 
https://cupacocacola.ro . 

Responsabil competiţie, profesor Georgescu Eugen, telefon 0723259121. 

Inspector de specialitate, 
Prof. Lazarciuc · · a 



Subsemnatul . 

CNP 1 serie si numar CI/BL 

Unitatii de Invatamant .... 

Formular de inscriere 

. ... , cu domiciliul in ........... . 

in calitate de director/director adjllllct/profesor al 

. .... ,din localitatea 

................... , judetul . .. , declar pe propria rasprmdere ca elevii 

mentionati mai jos sunt inscrisi la Unitatea de Invatamant 

din localitatea ................. . ................ ,judetul ....................... . 

Tabel nominal cu elevii componenti ai echipei 

Nr. Nume si prenume Clasa Data nasterii CNP Viza medic (a_Qt _pentru efort fizi{J_ 
l 

2 

3 

4 

5 

6 

"/ 

~ 

9 

10 

Rezen'c (in caz de accidentari sau imbolnaviri}: 
ll 

12 

Data: Semnatura/Stampila 

1 



14 

15 

Sunt admisi doar elevii cu virsta intre 14-19 ani inclusiv. 

Pentru fiecare meci echipa va fi formata din maximrun 1 O elevi (trecuti pe foaia de joc). Rezervele soot pentru 

cazuri de accidentari sau imbolnaviri. Premiile se acorda pentru echipe formate din 1 O elevi, alesi de Antrenorul-

Profesor. Nu se accepta alti elevi in Competitie (in afara de cei 15 de mai sus) decat in cazuri exceptionale 

(precum epidemii, ... ) 

Antrenor-Profesor (Nume/Prenume/numar de telefon): ........................................................................... .. 

Prin unnare, cei enumerati mai sus pot fi validati spre inscriere la Cupa Coca-Cola editia 2012-2013 din partea 

Unitatii de Invatamant .................................................. . . .............. ,din 

localitatea . .......... ,judetul 

Mentionez ca datele sunt reale si corespund situatiei actuale. 
D Prin bif3rea acestei casute sunt de acord sa primesc informatii despre produsele, serviciile si evenimentele 

oferite de se Coca-Cola HBC SRL, SC Convergent Media SRL, 
D Prin bifarea acestei casute sunt de acord cu Regulamentul Competitiei Cupa Coca-Cola editia 2013 

Toate cumpurile trebuie completate obligatoriu! 

Prezentul Fonnular de Inscriere se ţrimite, dupa completare, pe adresa de e-mail: inscrieri@cupacoca-cola.ro, pc 
fax la numarul: 021.406.65.84, sau se uploadeaza pe site-ul \VWW.cupacoea-cola.ro, in sectiunea "Inscriere in 
competitie'' 
Dupa transmiterea prezentului Formular de Inscriere, va rugam sa ne contactati la numaml de telefon: 
021.406.65.16, intre orele 10:00- 18:00, in zilele de luni pana vineri, pentru a verifica daca a fost primit si pentru 
validarea lui. 

Data: Semnatura/Stampila 
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