Verificări Administrative Online
Online Administrative Checks
Raliu
Nr
No

REPUNEREA
În MIȘCARE

Competiția
Raliul Argeșului
Event
Data
Date 26-27 iunie 2020

Catena

Pentru efectuarea verificărilor administrative online, documentele prevăzute în Regulamentul CNRB 2020 vor fi
transmise în format electronic.
În perioada prevăzută în regulamentul particular al competiției pentru verificările administrative fără prezența
fizică a concurenților, aceștia trebuie să fie disponibili la telefon pentru eventuale clarificări suplimentare.
Vă rugăm să introduceți în acest formular documentele scanate fotografiate astfel încât dimensiunea totală a
fișierului să nu depășească 10 Mb.
In order to perform online administrative checks, the documents requested by the 2020 CNRB Regulation will be
submitted in electronic format.
During the period provided for in the supplementary regulation for administrative checks without the physical
presence of competitors, they must be available by phone and WhatsApp for any clarification.
Please insert the scanned / photographed documents in this form so that the total file size does not exceed 10
Mb

1. Echipaj / Crew

Permis conducere
sau dovada
înlocuitoare
Driving Licence
PILOT
DRIVER

Permis conducere
Driving Licence
COPILOT
CO-DRIVER

Licență pilot / Driver competition Licence*

Licență copilot / CO-Driver competition Licence*

*Licențele concurenților vor fi verificate cu registrului actualizat al licențelor FRAS.
*Competitors' licenses will be verified with the F.R.A.S. updated license register.
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2. Mașina / Car

Talon sau alt
document de
proprietate a
mașinii
Car registration

RCA
Car insurance
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2. Mașina / Car

Dovada ITP
Vehicle
inspection
evidence

În cazul în care proprietarul automobilului de competiții nu este unul dintre concurenți, vă rugăm să completați
următoarea
DECLARAŢIE UTILIZARE AUTO
Subsemnatul ________________________________ născut la data de _____________ în localitatea
_______________, domiciliat în judeţul _____________, localitatea _______________, str. _______________,
nr. ___, bloc ___, scara __, etaj __, ap. __, posesor al actului de identitate (CI/BI) ___ seria ___, nr. _______,
emis de către ______________ la data de ________ cu CNP ________________, legitimat la Clubul Sportiv
____________________, având nr. _____ de licenţă de sportiv al Federatiei Române de Automobilism Sportiv,
Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii,
Declar pe proprie răspundere că utilizez automobilul de competiţii, marca ____________________, tip (model)
______________, seria de şasiu ______________, număr de înmatriculare _____________, cu acordul verbal al
proprietarului acestuia, dl/dna ______________________, la Raliul_______________________________, din
perioada de ________________.
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 automobilului de competiţii sau
unor terţe persoane.
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Declarație pe proprie răspundere / Acknowledgement and agreement
☐Prin transmiterea acestor documente declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile Codului penal cu
privire la falsul în declarații, că dețin licență FRAS valabilă, că informațiile introduse sunt corecte și documentele
anexate sunt conforme cu originalul. Orice schimbare a valabilității acestor documente va fi comunicată
organizatorului în cel mai scurt timp (mai ales suspendarea permisului de conducere)
By submitting these documents, I declare on my own responsibility, knowing the provisions of the Criminal Code
regarding false statements, that I hold a valid FRAS license, the information entered is correct and the attached
documents are in accordance with the original. Any change in the validity of these documents will be
communicated to the organizer as soon as possible (especially the suspension of the driving license)
☐ 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 bifarea căsuței alăturate. Datele personale colectate sunt prelucrate exclusiv în scopul derulării acestui
eveniment și vor fi gestionate de către organizatori în conformitate cu politica Federației Române de
Automobilism Sportiv de protecție a datelor.
According to Regulation 2016/679 / EU on the protection of personal data, we ask you to express your
AGREEMENT ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA by FRAS and the Organizer, by checking the box next to
it. The personal data collected are processed exclusively for the purpose of this event and will be managed by
the organizers in accordance with the Romanian Sports Motoring Federation data protection policy.
Nume și prenume
Name

Contact: Telefon și WhatsApp
Contact: Phone and WhatsApp

Contact: e-mail

Data

24.06.2020
Acest document trebuie completat și transmis pe adresa ____________________ până _______________
inscrieri@raliulargesului.ro
24.06.2020
This document must be completed and sent to ____________________
by _______________
inscrieri@raliulargesului.ro

