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Clubul Sportiv One Move este structură sportivă cu personalitate juridică, de drept privat,
înființat în conformitate cu Legea 249/2005,
C.S. One Move își desfășoară activitatea cu respectarea prevederilor legale și a prezentului
Regulament Intern pentru buna funcționare.

Obiective generale
Susținerea și promovarea escaladei și a boulderingului, ca sport de performanță, pentru
copii și adulți;
Susținerea și promovarea escaladei și a boulderingului ca sport de masă pentru copii și
adulți;
Atragerea de fonduri pentru a susține performanța sportivă prin oferte și contracte de
sponsorizare, campanii de fundraising, accesarea de finanțări nerambursabile derulate de
entități finanțatoare prin apeluri/concursuri de programe și proiecte;
Organizarea de evenimente care au drept scop promovarea boulderingului și a escaladei
ca sport de performanță și sport de masă;
Realizarea de parteneriate cu diverse structuri sportive, de profil, entități publice sau
private, cu scopul de a crea o rețea puternică de susținere și promovare a boulderingului
și a escaladei.
Înscrierea unui număr cât mai mare de membrii în C.S. One Move care se identifică cu
valorile și misiunea clubului, sprijină performanța sportivă, și susțin dezvoltarea comunității
One Move.
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Statutul de membru C.S. One Move
Statutul de membru se acordă în baza Cererii de adeziune pe care persoana o asumă prin
semnătură.
Statutul de membru este condiționat de plata cotizației stabilită prin prezentul Regulament
Intern. Neplata cotizației pentru o perioadă de 6 luni consecutive, atrage după sine
pierderea calității de membru și a beneficiilor ce revin din aceasta.
Retragerea calității de membru se poate face de către Adunarea Generala(AG), dacă au
fost aduse prejudicii morale sau de imagine Clubului de către membrul în cauză. Această
decizie este unilaterală.

Beneficiile acordate membrilor CS One Move
Posibilitatea de legitimarea la Federația Română de Alpinism și Escaladă care permite
participarea la competiții oficiale organizate sub egida FRAE;
Participarea la sesiuni de pregătire care preced competițiilor, cu scopul de a identifica
punctele slabe în performanța sportivilor și îmbunătățirea lor; îmbunătățirea abordării
competiției din punct de vedere tactică și adaptarea sportivilor la presiunea psihologică
specifică competițiilor.
Participarea în cantonamente organizate de CS. One Move sau alte structuri sportive, de
profil partenere;
Acces la workshop-uri/ întâlniri ale Clubului care vor fi comunicate către membrii prin
mijloacele de informare agreate de echipa SC One Move, și în condițiile stabilite de către
Club;
Oportunitatea de a fi parte din comunitatea One Move, care se dezvoltă într-un mod
efervescent și dinamic;
Acces la întregul know-how acumulat în cei 15 ani de experiență de echipa One Move;
Reduceri 10% la echipamentele achiziționate din magazinul One Move.
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Obligații care revin membrilor CS One Move
Membrii au obligația să respecte principiile și valorile CS One Move, să nu aducă prejudicii
morale sau de imagine prin fapte, acțiuni care afectează direct sau indirect Clubul și pe
membrii acestuia.
Membrii care participă la competiții sportive de bouldering și escaladă au obligația să
reprezinte CS One Move;
În cadrul competițiilor sportive membrii participanți vor avea o conduită sportivă și morală
adecvată;
Membrii au obligația să respecte regulile de funcționare din incinta sălii One Move, să
folosească responsabil echipamentele puse la dispoziție, să respecte normele sanitare și
de igienă.
Plata cotizației - cuantumul sumei a fost stabilit la 10 lei/lună. Cuantumul acestei sume se
poate modifica prin decizia AG, dar numai după ce a fost adusă la cunoștința membrilor cu
3 luni înainte.
Fiecare membru are obligația de a plătii cotizația cu posibilitatea de a efectua o plată lunară
sau cumulat în tranșe. Primele 3 luni consecutive de plată sunt obligatorii.
Sunt scutiți de la plata cotizației începând cu cel de-al doilea an de cotizare:
-

sportivii cu performanțe la competițiile oficiale
membrii care au asumat implicarea în proiecte punctuale, cei care desfășoară o
activitate continuă într-unul din departamentele CS One Move

CS One Move promovează un mod de viață sănătos, activ și echilibrat, precum și valorile
care stau la baza valorilor noastre: perseverența, performanța și bunul simt.

