
 
 

 

 

 

FORMULAR INDIVIDUAL DE ACREDITARE 2020  

         TROFEUL GUTÂI  

Prezenta cerere se va transmite până la data de 28   August 2020  la  adresa  de  e-mail   

Ofițer de Presă :  Pasca Daniel,  tel  : 0744934286      

CERERILE INCOMPLETE NU VOR FI LUATE ÎN CONSIDERARE!  

Completați câte un formular pentru fiecare persoană pentru care doriți acreditare.  

 
Denumire media  

Tip media  

Adresa  

Oraş  

Redactor şef/Editor sport  

Telefon  

E-mail  

Tiraj/Nr. de cititori*  

*Pentru cei care reprezintă o publicaţie cu audienţă naţională, este suficientă specificarea acestui lucru, alături de tiraj/număr de cititori/o 

cifră aproximativă de audienţă, în secţiunea dedicată pe formularul de acreditare. Numărul de acreditări este limitat, iar prioritate vor avea 

televiziunile, ziarele şi revistele cu audienţă naţională sau locală, apoi website-urile de specialitate. Prioritate au şi publicaţiile care au fost 

acreditate în anii precedenţi şi cele care fac dovada acoperirii evenimentului în trecut (ataşare de articole, imagini, etc.). 

 
 

 PERSOANA ACREDITATĂ 

Nume complet  

Jurnalist  Foto  Jurnalist + Foto  TV 

 

Birou presă     

Marcați cu X în căsuța corespunzătoare 

Adresa email  

Telefon mobil  

Solicit ecuson auto DA/NU  

 

Ridicarea ecusonului și a materialelor se va putea face doar pe baza legitimației de presă sau a acreditării 
FRAS și în baza formularului completat. 

 

Luare la cunoștință și acord 

Prin semnarea prezentei cereri  
 Mă  angajez  să  respect  toate  indicațiile  oamenilor  de  ordine  și  a  celor  responsabili  cu  securitatea.  

Declar că iau parte la acest eveniment pe proprie răspundere și absolv organizatorul, participanții și 
Federația Română de Automobilism Sportiv de orice culpă. 
 

 
  

 
  

Data

 

:

 

Numele :

 

Semnatura

 
 

 

 
 

Atenție! Motorsportul poate fi periculos! 

office@relief.ro
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