
Subsemnatul ______________________________ născut la data de ________________ în localitatea 
__________________ , domiciliat în județul __________________ , localitatea ____________________ ,
str. ________________________________________ , nr. _____ , bl. ________ , sc. ______ , et. ______ ,
ap. ______ , posesor al actului de identitate  ______ , seria ________ , nr. ______________ , emis de către 
_______________________________ , la data de ______________, cu CNP _______________________ ,
legitimat la Clubul Sportiv __________________________________ , având numărul ___________ de 
licență de sportiv al Federației Române de Automobilism Sportiv și numărul ___________ de concurs emis
de Federația Română de Automobilism Sportiv pentru anul 2020.
Vă rog să aprobați eliberarea unei licențe de copilot invitat pentru dl. / dna.
______________________________________________________________________________________
Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații,
Declar pe propria răspundere că l-am informat pe in�tatul meu despre obligativitatea respectării prevederilor 
Codului Sportiv Internațional, ale Statutului și a Regulamentelor FRAS, precum și ale Regulamentului 
Particular al competiției.
De asemenea, îmi asum întreaga răsupundere, juridică și materială, în legătură cu acțiunile, taxele, cheltuielile, 
revendicările și reclamațiile față de eventualele pagube sau prejudicii produse automobilului de competiții sau 
unor terțe persoane.

Data_______________     Semnătura _______________

Data_______________     Semnătura _______________

Nr. ConcursCerere pentru eliberare
LICENȚĂ COPILOT INVITAT

(One Event)

DECLARAȚIE PILOT

Subsemnatul ______________________________ născut la data de ________________ în localitatea 
__________________ , domiciliat în județul __________________ , localitatea ____________________ ,
str. ________________________________________ , nr. _____ , bl. ________ , sc. ______ , et. ______ ,
ap. ______ , posesor al actului de identitate  ______ , seria ________ , nr. ______________ , emis de către 
_______________________________ , la data de ______________, cu CNP _______________________ ,
având calitatea de invitat cu licență de copilot (One Event) emisă de Federația Română de Automobilism 
Sportiv, declar pe propria răspundere că am fost informat despre riscurile la care mă supun, că voi respecta 
indicațiile pilotului, iar în cazul unui eventual incident nu am nicio pretenție morală sau materială față 
de FRAS, organizatorul competiției și / sau pilot.

DECLARAȚIE COPILOT INVITAT

CAMPIONATUL NAȚIONAL de VITEZĂ în COASTĂ 2020

Trofeul TOTAL Râșnov, Etapa I
Râșnov, Valea Cetății, 28 - 29 Martie 2020

CAMPIONATUL NAŢIONAL DE VITEZĂ ÎN COASTĂ 2020

RÂȘNOV
28 - 29 MARTIEETAPA I  

Conform Regulamentului 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal, avem 
rugămintea de a vă exprima ACORDUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL de către FRAS și ORGANIZATOR, prin bifarea căsuței alăturate
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