
CAMPIONATUL NAȚIONAL de VITEZĂ în COASTĂ DUNLOP 2019
CAMPIONATUL NAȚIONAL de VITEZĂ în COASTĂ DIVIZIA 2 DUNLOP 2019

Cupa Mediașului TOTAL, Etapa a VI-a - CNVCD
Etapa a IX-a și Etapa a X-a - CNVC2D
Mediaș, 03  - 04 August 2019

Nr. Concurs

DECLARAȚIE

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 2019.
Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații,
Declar pe propria răspundere că utilizez automobilul de competiții marca și modelul
________________________________________________________, cu seria de șasiu
______________________________ , cu acordul verbal al proprietarul acestuia, dl. / dna.
______________________________ , la competiția Cupa Mediașului TOTAL, din data de 
03 - 04 August 2019.
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.

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 semnarea prezentei cereri.

Data_______________     Semnătura _______________
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