Clasa

Tip
Disc

VET 1

A

88

0

Nr. conc

FORMULAR ÎNSCRIERE PILOT/ REGISTER FORM
Competitia__________________________________________
Data _________________________________
VA ROG CITITI CU ATENTIE SI COMPLETATI SAU MODIFICATI DACA E CAZUL

GAGYI

Numele si prenumele/ Name Surname
Data nașterii/Birth date
Telefon/Phone no.

17-Jan-73

0

MASTER BIKE CLUJ

Persoană de contact/Contact person

46

Obs.

CNP/ID No.

1730117264431

Email adress

Clubul Sportiv/Team

Vârsta/Age

PETER ZSOLT

Sex

M

Nume
Decl/EKG

Tara/Country
0

Tel.

0

MUREȘ

ROU

0
Rh. 0

Gr. Sgv. 0

0

It's your life, do not forget, SAFETY FIRST !!!
VIZĂ ORGANIZATOR

VIZĂ MEDIC SPORTIV
EXPIRĂ LA DATA DE :

EXP 08-11
STEP 1

STEP 2

SEMNĂTURA ORGANIZATOR

MOTTO

Este viata ta, nu uita, MAI INTAI SIGURANTA !!!

ASIG. NATIONALA

EXPIRĂ LA DATA DE : Make

29-Mar-20
STEP 3

SEMNĂTURA MEDIC

REVIZIE TEHNICĂ

SEMNĂTURA ASIGURATOR

LICENȚĂ FRM

0

TIP

A

MX

0

0

CLS.

VET 1

TT

0

Chasee

DISC.

MX

V

0

STEP 5

STEP 4

CC/T

SEMNĂTURA RT

SEMNĂTURA FRM

I confirm that my morotcycles and equipment comply with FIM technical Regulation for 2020
Declar pe propria răspundere conformitatea celor menționate mai sus cu realitatea.
Mă angajez să respect condițiile de participare, regulamentele și deciziile impuse de FEDERAȚIE (FRM) și ORGANIZATOR și garantez față de aceștia, cât și față de reprezentanții lor
legali, că îmi asum toată reponsabilitatea în cazul accidentării mele sau a terților, pentru care sunt solitar responsabil, exonerând FEDERAȚIA, ORGANIZATORUL, ARBITRII ȘI
OFICIALII de toată răspunderea pentru leziuni corporale sau stricăciuni materiale directe sau indirecte, care pot fi cauzate de participarea mea în antrenamente sau competiții.
Prin prezenta îmi exprim/ne exprimăm acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice incluse în programele FEDERAȚIEI, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 677/2001 și Directivei 95/46CE a Parlamentului European și a Consiliului European privind protecția persoanelor fizice referitoare la prelucrarea datelor cu ,
caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
.
Declar/Declarăm că am luat la cunoștiință informarea referitoare la prelucrarea datelor personale, postate pe pagina oficială a FEDERAȚIEI (www.frm.ro).
I hereby declar on my own responsibility that all above provided data is accurate and according to reality.
.
I hereby declare that I will respect the rules, decisions and participation conditions imposed by the FEDERATION (FRM) and ORGANIZER and I guarantee towards them and
- I take full responsibility in case I will injure myself or others, for which I will be solely responsibile, exonerating the FEDERATION,
towards their legal representatives that
ORGANIZER, MARSHALS and OFFICIALS of all the responsibility for any bodily injures or material damages which were caused directly or indirectly by my participation in any
training or competition.
I hereby declare that I agree/we agree with the processing of my/our personal data as a individual/group of individuals which is/are imposed by the workflow of the
FEDERATION, in conformity with the provisions of Law no. 677/2001 and of EU Directive no. 95/46 CE of the European Parliament and the European Council regarding the
protection of personal data referred to the processing of the personal data and the free circulation of this data.
I/We hereby declare that I have read and understood the information regarding the processing of the personal data made by the FEDERATION, information posted on the official
website (www.frm.ro).

Numele și prenumele/Name

GAGYI

PETER ZSOLT

Semnătură participant/Signature
SECRETAR FRM Viorel Puenaru Tel: 0742963224
Localitate/Place

e-mail: viorel@frm.ro
Data/Date
26/02/2020

Nr. Sp.
850
Ora
15:39:53

