
Campionatul Naţional de Super Rally 2021  

Etapa a III-a, Deva, 13 – 14 August 2021 

CERERE de ÎNSCRIERE 

Cerere de înscriere individuală 

Nume și Prenume 

Data nașterii 

Carte de Identitate 
Serie, Număr, CNP 

Adresă 

Nr. telefon mobil 

E-mail

Număr licență 

Detalii despre maşina de concurs 

Marca și Modelul 

Nr. înmatriculare   Cilindree/Putere

Taxe de înscriere 

Taxă înscriere 
750 lei 

Banca : BCR HUNEDOARA 
IBAN : RO75 RNCB 0162 0744 7412 0001 (RON) 

RO48 RNCB 0162 0744 7412 0002 (EUR) 
Titular cont : ACS AMC Racing, SWIFT : RNCBROBUHD0 
Detalii : Nume şi prenume pilot 

Date facturare 

Declaraţie pe propria răspundere 
Prin prezenta declar că iau parte la CNSR, etapa a III-a, Deva 13 – 14 August 2021, pe propriul meu risc şi, în cazul unui eventual 

incident nu am nicio pretenţie morală sau materială faţă de FRAS, Organizatorul competiţiei și oficialii cursei. Am luat la 

cunoștintă si mă angajez să respect regulamentele și regulile competiției, precum și indicațiile și deciziile Directorului Sportiv. 

Conform Regulamentului 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal, îmi exprim ACORDUL PRIVIND 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL de către FRAS și Organizator. De asemenea, sunt de acord ca imaginea, 

comportamentul și, în anumite cazuri, numele și mașina de competiție, vor fi prelucrate de Organizator prin realizarea de 

fotografii și/sau filmări cu ocazia evenimentului și folosirea acestora pe orice canale media în scopul mediatizării evenimentului, 

dar și a partenerilor Organizatorului. Prin semnătura mea, declar că toate informațiile conținute în Cererea de înscriere sunt 

corecte, că am luat la cunoștință, sunt de acord în totalitate cu termenii și condițiile declarației de mai sus și că am acceptat toți 

termenii și condițiile referitoare la participarea mea la acest eveniment. 

Pillot Semnătură Data 

Vă rugăm să trimiteti această cerere de înscriere la 

contact@romaniasuperrally.ro 

Nr. concurs 

Clasă 

_________
_____
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