CERERE DE ADEZIUNE la clubul RANDONNEURS ROMANIA

Nume _______________________________________________________________
Prenume _____________________________________________________________
Adresa ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Cod postal _____________________ Localitate _____________________________
Judet _________________________ Tara __________________________________
CNP ________________________________________________________________
Varsta1 (implinita la data depunerii cererii) _________________________________
Telefon ________________________ e-mail _______________________________
Am luat cunostinta in totalitate de prevederile Regulamentului2 clubului RANDONNEURS
ROMANIA si doresc sa devin membru al acestui club incepand cu data efectuarii platii cotizatiei
de membru pentru o perioada de:
- un an (până la data de 31 octombrie a anului în curs, dacă cererea este depusă până la
data de 31 iulie, și până la data de 31 octombrie a anului următor în cazul depunerii cererii după
data de 31 iulie) [
- trei ani, beneficiind
de reducerile aferente, prevazute in Anexa Regulamentului clubului
G
RANDONNEURS ROMANIA
r
[
a
Totodata, dupa validarea prezentei
G cereri de catre membrii consiliului director, voi efectua
b
plata taxei de inscriere,
pentru emiterea
r cardului de membru.
y
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Semnatura
Data (zi/luna/an)
o
r
u
_____________
_____________
Am citit, sunt deeacord si semnez
r
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1
In cazul persoanelor cu varsta intre 14 si 18 ani neimpliniti,
este necesara si completarea Acordului Tutorelui
e
2
Regulament clubului Randonneurs Romania poate fia citit la urmatoarea adresa web: www.randonneurs.ro/clubulRR/regulament
r
d
Asociatia
Adevaratii VeloPrieteni
’
e
| CIF: 34299978 | HJ 65/6.03.2015 | Sediul Social: Bucureşti, Aleea Barajul Sadului nr. 5A, sector 3 |
s
| www.adevaratiiveloprieteni.ro
|rcontact@adevaratiiveloprieteni.ro | Tel: +40 (744) 369 403 |
a
’
| IBAN: RO02 RNCB
0085 1536 8704 0001 BCR Bucuresti |
t
s Randonneurs Romania
t
a
| www.randonneurs.ro.|
clubrr@adevaratiiveloprieteni.ro
| Tel: +40 (726) 923 222 |
e
t
n

Extras din Regulamentul intern al Clubului Randonneurs Romania
Clubul RR reprezinta entitatea unica sub care ciclistii pot participa la brevetele din ciclismul de anduranta, organizate in Romania de catre
Reprezentantul National al Audaux Club Parisien, acesta fiind si cel care coordoneaza activitatea clubului.
Obiectivele clubului RR consta in crearea unei comunitati a ciclistilor de anduranta cat mai puternica in Romania, organizarea brevetelor ciclismului
de anduranță la o calitate cât mai ridicată, promovarea acestei ramuri a ciclismului în rândul tuturor cicliștilor care doresc să-și descopere limitele în acest sport,
precum si promovavarea la nivel international a evenimentelor ciclismului de anduranta organizate in Romania.
Membrii ai clubului RR pot deveni toti ciclistii care adera la scopul clubului si care sprijina material si moral realizarea obiectivelor acestuia. Calitatea
de membru al clubului RR se obtine in urma completarii unei cereri de adeziune, efectuarii platii unei taxe de inscriere in cadrul clubului dupa validarea cererii de
adeziune si, ulterior, efectuarii platii cotizatiei anuale.
Clubul RR va avea trei categorii de membri, astfel:
a) membri simpatizanti (permanenti) – ciclistii a caror cerere de adeziune a fost validata si au achitat cotizatia anuala;
b) membrii de onoare (pe viata) – ciclistii care au varsta de peste 55 de ani si au platit cotizatia anuala trei ani consecutiv sau cei care sunt propusi
de catre Reprezentantul National in urma analizei activitatii acestora in domeniul ciclismului de anduranta, pentru promovarea acestei ramuri a ciclismului si a
clubului RR, inclusiv prin sustinerea activitatii clubului prin diverse forme (donatii, sponsorizari, parteneriate);
c) membri temporari – ciclistii care obtin calitatea de membru al clubului doar pe perioada desfasurarii unui eveniment de anduranta, in urma efectuarii
platii de participare.
Perioada luata in calcul pentru calitatea de membru depinde de cea a sezonului pentru ciclismul de anduranta considerata de la 1 noiembrie pana la 31 octombrie
anul urmator.
Daca un ciclist depune cererea de adeziune si plateste taxa de inscriere si cotizatia anuala pana la data de 31 iulie, primul an de membru al clubului
RR este considerat pana la data de 31 octombrie a anului in curs.
Daca un ciclist depune cererea de adeziune si plateste taxa de inscriere si cotizatia anuala dupa data de 31 iulie, primul an de membru al clubului RR
este considerat pana la data de 31 octombrie a anului urmator.
In calitate de membru al clubului RR, fiecare dintre acestia au parte de beneficii, drepturi si obligatii. Beneficiile se regasesc in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
Orice modificare a beneficiilor este anuntata public, iar, membrii activi vor fi notificati prin email sau SMS, in cel mult 30 de zile de la data survenirii acesteia.
Drepturile membrilor clubului RR:
a) sa beneficieze de programele si proiectele initiate si derulate de club;
b) sa participle la evenimentele desfasurate de club;
c) sa beneficieze de serviciile oferite de club;
d) sa fie anuntat de catre Reprezentantul National cu privire la orice modificare adusa prezentului Regulament;
e) sa fie anuntat de catre Reprezentantul National cu privire la orice modificare adusa calendarului evenimentelor organizate in cadrul clubului;
f) sa i se ofere beneficiile prezentate in Anexa nr. 1 prezentului Regulament.
Obligatiile membrilor clubului RR:
a) sa respecte prevederile prezentului Regulament si hotararile Reprezentantului National, care privesc activitatea clubului;
b) sa contribuie la realizarea scopului si la indeplinirea obiectivelor clubului RR, precizate prin prezentul Regulament;
c) sa-si insuseasca orice modificare adusa prezentului Regulament, iar, daca una dintre acestea nu sunt in concordanta cu cele stabilite initial sa
anunte Reprezentantul National de decizia priving continuarea ca membru al clubului RR.

ANEXA la Regulamentul Clubului RANDONNEURS ROMANIA
Taxa de inscriere este in valoare de 10 lei si se plateste o singura data, doar dupa validarea cererii de adeziune depuse de candidat.
Taxa de inscriere reprezinta acoperirea cheltuielilor generate de activitatea de validare si de emiterea cardului de membru cu datele de
identificare ale acestuia.
Cotizatia anuala pentru obtinerea calitatii de membru al clubului Randonneurs Romania este:
a) 99 de lei – pentru primul an;
b) 79 de lei – la prelungirea calitatii de membru, incepand cu al doilea an consecutiv;
c) 239 de lei – pentru cei care platesc cotizatia anuala in avans pentru o perioada de 3 ani de membru al clubului;
d) gratuit – pentru cei care indeplinesc criteriile de a devenii sau sunt propusi de catre Reprezentantul National sa fie membri pe
viata ai clubului.
Observatie: In cazul in care ciclistii sunt membrii ai altui club creat de catre Reprezentantul National, aceste cotizatii sunt stabile in
raport cu aceasta calitate.
Taxa de inscriere si cotizatia anuala se platesc in contul Asociatiei Adevaratii VeloPrieteni: IBAN RO02 RNCB 0085 1536 8704
0001, BCR Bucuresti.
Beneficiile pentru membrii permanenti sau pe viata ai clubului Randonneurs Romania sunt:
a) discount de 20% pentru taxele de participare la toate brevetele si turele de anduranta organizate de catre de catre
Reprezentantul National;
b) numar unic de identificare ca ciclist de anduranta, participant la brevetele si turele de anduranta organizate de catre
Reprezentantul National;
c) discount de 10% la achizitionarea echipamentelor si produselor Randonneurs Romania;
d) user si parola pentru accesarea site-ului www.randonneurs.ro (pentru vizualizarea istoricului ca participant si a informatiilor
referitoare la omologarile brevetelor) si la viitoarea aplicatie pentru inscrierea la brevete, GRandRo;
e) notificarea prin email in cazul oricaror modificari privind desfasurarea brevetelor;
f) discount de 100% pentru revista anuala a clubului Randonneurs Romania, GRandRoMania (in timp, revista va fi bianuala sau trimestriala);
g) (pre)inscriere “early” (cu prioritate) la brevetele cu numar limitat de locuri, organizate de Reprezentantul National;
h) apartenenta la faimoasa comunitate Randonneurs Mondiaux, din care, incepand cu anul 2013, si Randonneurs Romania are
onoarea de a face parte;
i) BONUS oferit pentru primul an de membru (incepand cu 30 martie 2018): asigurare personala in caz de accidente, incheiata
cu NN Asigurari, prin Reprezentantul National, valabila timp de 12 luni din momentul aderarii la club (cu prelungire doar daca actualele
conditii incheiate cu NN Asigurari vor ramane valabile). Asigurarea este valabila indiferent daca accidentele au loc in cadrul brevetelor sau cu
ocazia alto plimbari cu bicicleta, cicloturism (cu exceptia concursurilor sau turelor de down-hill) si acopera maximum trei accidente pe an, in
limita despagubirii de 6100 lei.
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