
DECLARAȚIE INVITAT SHAKEDOWN

Către Directorul Sportiv al TESS Rally 2019

Declaraţie pilot
Subsemnatul / a ____________________________________ născut la data de____________, 
în localitatea ___________________, domiciliat în judeţul ___________________, localitatea
___________________, str.____________________________________________, nr. _____,
Bloc _____, Scara _____, Etaj _____, Ap_____, posesor al actului de identitate _____ 
seria _____, nr _____________, emis de către ________________, la data de _____________, 
cu CNP ___________________________, având numărul de concurs _______, vă rog să 
aprobaţi participarea mea la “Shakedown” împreună cu invitatul meu dl. / dna.
___________________________________________________________________________.
Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii,
Declar pe proprie răspundere că l-am informat pe invitat despre obligativitatea 
respectării prevederilor Codului Sportiv Internaţional, ale Statutului şi Regulamentelor FIA și 
FRAS, precum şi ale regulamentului particular al competiţiei. De asemenea, îmi asum întreaga 
răspundere, juridică şi materială, în legătură cu acţiunile, taxele, cheltuielile, revendicările şi 
reclamaţiile faţă de eventualele pagube sau prejudicii produse unor terţe persoane.

Pilot _________________________________________________________(Nume-Prenume)
Semnătura _____________________

Declaraţie invitat
Subsemnatul / a ____________________________________ născut la data de____________, 
în localitatea ___________________, domiciliat în judeţul ___________________, localitatea
___________________, str.____________________________________________, nr. _____,
Bloc _____, Scara _____, Etaj _____, Ap_____, posesor al actului de identitate _____ 
seria _____, nr _____________, emis de către ________________, la data de _____________, 
cu CNP ___________________________, având calitatea de invitat, declar pe propria 
răspundere că am fost informat / ă despre riscurile la care mă expun, că voi respecta indicaţiile 
pilotului şi, în cazul unui eventual incident nu am nicio pretenţie morală sau materială faţă de 
FRAS, Organizatorul TESS Rally 2019 şi pilot.

Invitat _______________________________________________________(Nume-Prenume)
Semnătura _____________________

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.

Ataşat: Copie CI sau Pașaport   Termen: Joi, 17 Octombrie 2019, ora 20:00
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