
CAMPIONATUL NA IONAL DE VITEZ  ÎN
COAST DUNLOP/CAMPIONATUL NA IONAL DE VITEZ  ÎN

COASTA ISTORICE DUNLOP 2019

Cupa Gorjului- ,,Acas  la Brâncu i”,etapa a VII-a
Rânca, 31 AUGUST - 01 SEPTEMBRIE 2019

NR.LICENTA

Cerere eliberare
LICEN  PENTRU UN INVITAT-COPILOT

(One event)
Subsemnatul/a ……………………………………………….............. n scut/  la data de ……………………………., în

localitatea …………………………., domiciliat în jude ul ………………………, localitatea …………………….., str.

………………………, nr. ….., Bloc ….., Scara ….., Etaj …., Ap. …., posesor al actului de  identitate …… seria….., nr……….,

emis de c tre …………………………., la data de …………………………., cu

CNP………………………………………………….., având nr. ……… de licen  emis  de Federa ia Român  de Automobilism

Sportiv,

 rug m s  aproba i eliberarea unei Licen e de Copilot pentru invitatul meu dl/dna …………………….

..............................................................…………………………....................................................

         Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declara ii,
         Declar pe proprie r spundere c  l-am informat pe invitat-copilot despre obligativitatea respect rii prevederilor Codului
Sportiv Interna ional, ale Statutului i Regulamentelor FRAS, precum i ale regulamentului particular al competi iei.

De asemenea, îmi asum întreaga r spundere, juridic i material , în  leg tur   cu  ac iunile,  taxele, cheltuielile,
revendic rile i reclama iile fa  de eventualele pagube sau prejudicii produse unor ter e persoane.

Pilot ………………………………………… ……...………………………..
 (semnatura)                                     (data)

DECLARA IE COPILOT INVITAT

Subsemnatul/a ………………………………………………………… n scut/  la data de ……………………………., în

localitatea …………………………., domiciliat în jude ul ……………………………localitatea ……….…………………….., str.

………………………, nr. ….., Bloc ….., Scara ….., Etaj …., Ap. …., posesor al actului de  identitate ……

seria…..,nr……………..., emis de c tre …………………………., la data de …………………………., cu

CNP…………………………………………..……, având calitatea de invitat, cu LICEN  de COPILOT (One event) emis  de

Federatia Romana de Automobilism Sportiv,  declar pe propria r spundere c  am fost informat/  despre riscurile la care m  supun,

 voi respecta indica iile pilotului i, în cazul unui eventual incident nu am nicio preten ie moral  sau material  fa  de FRAS,

ORGANIZATORUL COMPETI IEI I PILOT.

Copilot/ Invitat ………………………………………… ……...………………………..
 (semnatura)                                  (data)


