
Trofeul Gutâi 2022 
Declarație invitat One-Event  

 
Către Directorul de Concurs, 

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 nr. ….. de licenţă de pilot al FRAS, vă rog să 
aprobaţi participarea mea la etapa a IV-a a CNVC, Trofeul Gutâi 27 – 28 August 2022, 
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 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 - copilot 
 
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, organizator şi pilot. 
 
Invitat …………………………………………………..........................            (Nume-Prenume)         
                    
Semnătura …………........ 
  



Trofeul Gutâi 2022 
Declarație invitat One-Event  

 
To the Clerk of the Course, 
 

Driver statement 
 
The undersigned ……………………………………………… born on ……………………., in 
…………………………., domiciled in county ………………………, city …………………… .., str. 
………………………, no. … .., Block… .., Ap.…., Holder of the identity document series… .., no. 
……………., Issued by …………………., On ………………., With CNP ………………………, having no. … .. 
FRAS driver license, please approve my participation in the 4th stage of CNVC, Gutâi 
Trophy 27 - 28 August 2022, together with my guest Mr. / Mrs. …………………… .. 
……………………………. 
Knowing the provisions of the Criminal Code regarding false statements, 
I declare on my own responsibility that I informed the guest about the obligation to comply 
with the provisions of the International Sports Code, the FRAS Statute and Regulations, as 
well as the particular competition regulations. 
I also assume full legal and material liability in connection with actions, fees, expenses, 
claims and claims against any damages caused to third parties. 
 
Driver …… ... ……………………………………………………… ... (First-Last Name) 
 
Signature ………… ........ 
 
Guest statement – codriver 
 
The undersigned ……………………………………………… born on ……………………., in 
…………………………., domiciled in county ………………………, city…………………… .., str. 
……………………, no. … .., Block… .., Ap.…., Holder of the identity document series….., no ………., 
Issued by ……………… …………., On ……………………., With CNP ………………………………. ……, as a 
guest, I declare on my own responsibility that I have been informed / a about the risks to 
which I am exposed, that I will follow the instructions of the pilot and, in case of a possible 
incident, I have no moral or material claim against FRAS, organizer and driver. 
 
 
Guest ………………………………………………… .......................... (First-Last Name) 
 
Signature ………… ........ 
 


