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Cerere de înscriere pentru participant

inscrieri@autorally.ro

Etapa 1, 08 Noiembrie 2020
Timișul Sec, Brașov, România 

Promo Speed Challenge powered by 

Nr. concurs
(Se completează de organizator)

Categoria

Prezenta cerere se va transmite până Vineri, 06 Noiembrie 2020, la ora 18:00 pe adesa de e-mail:

DETALII DESPRE PARTICIPANT

Nume și prenume ___________________________________________________________
CNP   ___________________________________________________________
Telefon  ___________________________________________________________
E-mail  ___________________________________________________________
Permis de conducere sau dovada valabilă

Declar că:
  avut licență de arbitru / o�cial emisă de FRAS, ACR, FRK în ultimii 5 ani.
(În cazul selectării “AM“, participantul nu va � admis în competiție)

  de acord să �u adăugat în grupul de Whats App al competiției.  
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DETALII DESPRE AUTOMOBIL
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Marcă și model ___________________________________________________________
Carburant  ___________________________________________________________
Anul de fabricație ___________________________________________________________
Categorie  ___________________________________________________________
Înmatriculat DA  NU
Nr. înmatriculare ___________________________________________________________
Seria caroseriei ___________________________________________________________
Cilindree  ___________________________________________________________
Punte motoare FWD  RWD  AWD
Supraalimentat DA  NU
Certi�cat de înmatriculare sau alt document de proprietate al automobilului
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Data  ________________________________________________________
Nume ________________________________________________________
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CHESTIONAR COVID - 19

1. Aveți temperatură mare (37,3  C sau mai mare) și / sau o tuse continuă și di�cultăți de 
respirație? Bifați răspunsul.

NU

DA

2. Ați primit diagnostic con�rmat pentru coronavirus (COVID-19) în ultimele 14 zile? 
Bifați răspunsul.

NU

DA

3. Locuiți cu / ați luat contact cu cineva care a primit un diagnostic con�rmat pentru 
coronavirus (COVID-19) în ultimele 14 zile? Bifați răspunsul.

NU

DA

Dacă răspunsul este “NU“ la toate întrebările, sunteți așteptat să participați la eveniment.
Dacă răspunsul este “DA“ la cel puțin o întrebare, vă rugăm să NU participați la eveniment. 



Pag. 4

powered by
SPEED SPEED CHALLENGE

DATE DE FACTURARE

DECLARAȚIE UTILIZARE AUTOMOBIL
În cazul în care participantul nu este proprietarul automobilului, vă rugăm să completați următoarea:
      DECLARAȚIE

Subsemnatul _____________________________, domiciliat în județul ________________,
localitatea _____________________________, str. ________________________________,
nr. ________, cu CNP ______________________________,
DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
că utilizez automobilul marca și modelul menționat în prezenta cerere, cu acordul 
proprietarului acestuia, dl. / dna ______________________ _______________ la concursul 
automobilistic Promo Speed Challenge powered by TOTAL, Etapa 1, în data de 
08 Noiembrie 2020.

De asemenea, îmi asum întreaga răspundere juridică și materială, în legătură cu acțiunile,taxele, cheltuielile, 
revendicările și reclamațiile față de eventualele pagube sau prejudicii produse automobilului menționat 
anterior sau unor terțe persoane.

DECLARAȚIE AUTOMOBILE NEÎNMATRICULATE

Nume   ___________________________________________________________
Adresă  ___________________________________________________________
CNP   ___________________________________________________________
Cod �scal  ___________________________________________________________
Reg. comerț  ___________________________________________________________
Banca   ___________________________________________________________

În cazul în care automobilul nu este înmatriculat, vă rugăm să completați următoarea:
      DECLARAȚIE

Subsemnatul _____________________________, domiciliat în județul ________________,
localitatea _____________________________, str. ________________________________,
nr. ________, cu CNP ______________________________,
DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
că utilizez automobilul marca și modelul menționat în prezenta cerere, la concursul
automobilistic Promo Speed Challenge powered by TOTAL, Etapa 1, în data de 
08 Noiembrie 2020, iar acesta corespunde din punct de vedere tehnic pentru a participa în 
condiții de siguranță. 
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 Prin bifarea acestui câmp, mă angajez că voi respecta Regulamentul competiției, indicațiile și arbitrajul 
cursei. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru participarea în competiția automobilistică Promo Speed
Challenge powered by TOTAL - Etapa 1, precum și pentru eventualele daune cauzate terților, pentru care 
organizatorul nu poate � făcut responsabil. Renuț la orice pretenție �nanciară sau materială din partea 
organizatorului în cazul oricărui incident.

 Prin bifarea acestui câmp, declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile Codului Penal cu
privire la falsul în declarații, că informațiile introduse sunt corecte și documentele anexate sunt conforme cu 
oiginalul. Orice schimbare a valabilității acestor documente va � comunicată organizatorului în cel mai scurt
timp (mai ales despre suspendarea permisului de conducere).

 Prin bifarea acestui câmp îmi exprim ACORDUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL de către FRAS și organizator, Conform Regulamentului 2016/679/UE, privind 
protecția datelor cu caracter personal. Datele personale colectate sunt prelucrate exclusiv în scopul acestui
eveniment și vor � gestionate de către organizator în conformitate cu politica Federației Rmâne de 
Automobilism Sportiv de protecție a datelor.

   Data                    Participant

_______________        _______________
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DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

FIȘĂ DE VERIFICARE TEHNICĂ
Nume participant ___________________________________________________________
Marcă și model ___________________________________________________________
Număr concurs ___________________________________________________________

Se completează de Șeful veri�cării tehnice:

1. Aspect general:      CONFORM  NECONFORM
2. Cârlig de remorcare:     MONTAT  NEMONTAT
3. Număr de concurs:     APLICAT  NEAPLICAT
4. Anvelope:      STRADĂ   COMPETIȚIE
5. Casca de protecție:     DA   NU
6. Scaun și tetieră:      DA   NU

Observații generale:

            Data               Șef veri�care tehnică

_______________        _______________
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