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DECIZIE 12701/04.01.2022 

 

              Consiliul Director al Clubului Sportiv Chelsea Bucuresti, intrunit in sedinta 

ordinara pe luna IANUARIE a anului 2022, hotaraste urmatoarele: 

   

1. CUANTUMUL ABONAMENTELOR TAXELOR SI COTIZATIILOR in cadrul 

clubului ȋncepȃnd cu data de 04.01.2022 vor avea urmatoarele valori; 

 

a) Sectia karate fudokan 

 Taxa legitimare: 70 lei; 

 Taxa/sedinta-antrenament: 50 lei; 

 Abonament/luna karate traditional: 200 lei, 150 lei pentru al doilea membru 

ruda grd 1, 100 lei pentru al treilea membru ruda grd 1; 

 Taxa  an sportiv: 70 lei 

  

Nota: in taxa abonament/luna karate, este inclusa si cotizatia de membru in 

valoare de 50 lei/luna. In cazul neparticiparii la antrenamente intr-o luna sportivul 

va achita doar cotizatia de membru in valoare de 50 lei. 

 

b) Sectia fotbal 

 Taxa legitimare: 70 lei; 

 Taxa/sedinta-antrenament: 50 lei; 

 Abonament/luna fotbal: 300 lei pentru membrii in timpul saptamanii,  180 lei 

pentru membri rude de grd 1; 

 Abonament şcoala dribling: 240 lei pentru 6 sedinte si 480 lei pentru 12 

sedinte; 

Nota: in cuantumul abonamentului/luna fotbal (Taxa Fotbal) este inclusa si 

cotizatia de membru in valoare de 150 lei/luna. In cazul neparticiparii la 

antrenamente intr-o luna sportivul va achita doar cotizatia de membru in valoare de 

150 lei. 

 

c) Sectia sportul pentru toti 

 Taxa legitimare: 70 lei; 

 Taxa taebo: 180 lei; 

 Abonament ALL ACCES valabil la taebo si karate: 400 lei 

Nota: Cotizatia de membru in valoare de 50 lei este inclusa in contravaloarea 

taxelor.  
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d) Taxele pentru echipament sportiv, cele de participare la competitii, 

tabere/cantonamente sportive sau cantonamente de pregatire: cuantumul 

acestora va fi stabilit pentru fiecare reper/actiune in functie de costuri, clubul 

rezervandu-si dreptul de a subventiona din venituri proprii participarea unor 

sportivi cu rezultate deasebite. 

 

      2. COTIZATIA DE MEMBRU. 

 50 RON  pentru membrii activi SPT 

 50 RON pentru membrii karate fudokan; 

 150 RON pentru membrii Fotbal; 

 100 RON pentru membrii simpatizanti. 

Cotizatia de membru este obligatorie pentru toti membrii clubului, activi sau 

simpatizanti si se achita lunar. Neachitarea acesteia timp de 3(trei) luni 

calendaristice consecutiv, atrage dupa sine pierderea calitatii de membru. 

 

3. TAXA DE LEGITIMARE. 

Este obligatorie pentru toate persoanele care doresc sa dobandeasca statutul de 

membru al clubului, are valoarea stabilita la nivelul fiecarei sectii pe ramura de sport 

si de 100 RON pentru membrii simpatizanti. Persoanele care doresc sa obtina 

statutul de membru al clubului vor mai prezenta o cerere in acest sens, insotita de 2 

foto si o adeverinta medicala apt efort fizic (numai pentru membrii activi). 

 

4. REDUCERI.  

a) Pentru membrii clubului, rude de gradul 1,  participanti la actiunile tuturor 

sectiilor sportive, se stabilesc reduceri aprobate de catre Consiliul Director. 

Nota: reducerile se aplica numai la abonamente nu si la taxele /sedinta-antrenament. 

b) Parintii copiilor pot avea acces in sala de karate, in balonul de fotbal, la sedintele 

de karate / fotbal, daca achita o taxa luna in valoare de 100 lei. 

      

      5. TAXA DE REDOBANDIRE STATUT DE MEMBRU. 

Se stabileste taxa de redobandire a statutului de membru, suma de 500 lei pentru toti 

membrii care si-au pierdut calitatea de membru al clubului in urma neachitarii 

cotizatiei de membru timp de 3 luni consecutive. 

 

      6. PRECIZARI IMPORTANTE: 

a) Abonamentul si cotizatia de membru se achita in fiecare luna, in intervalul 1-15 

ale lunii in curs. Neachitarea acestora in intervalul stabilit, conduce la pierderea 

reducerii conferite de facilitatile abonamentului si achitarea tuturor sedintelor-

antrenamentelor la valoare stabilita/sedinta-antrenament. 

b) Neparticiparea la antrenamente in cursul unei luni se poate face in baza unor 

motive intemeiate (caz de boala,  participare la actiuni din cadrul calendarului 

scolar,  etc.) dupa cum urmeaza: 

 in baza unei scutiri (prezentate la club in maxim 5 zile lucratoare de la perioada 

expirarii perioadei de boala sau al motivului prezentat); 

  al unei cereri adresate conducerii clubului in care se motiveaza neparticiparea. 



 

Taxele şi cotizatiile se achita numerar, card bancar, sau online in contul clubului  

RO 36 BRDE445SV42832694450, deschis la BRD Societe Generale - Sucursala 

Victoria. 

 

Aceste decizii fac parte integranta din ROI al clubului si sunt valabile incepand cu data 

de 04.01.2022 pentru toti membrii clubului. 

Se vor aduce la cunostinta tuturor membrilor. Raspunde Managerul General 

Constantin Caliman. 

  

Bucuresti                                                                           

04.01.2022                                                                      

 

                                                 

 

                                                          

 


