
CERERE DE INSCRIERE 

CUPA PRESEI ELECTRIC FEEL 
 

Se completează câte un formular pentru fiecare reprezentant media. 

Prezentul formular se trimite prin email la adresa inscrieri@harghitachallenge.com, până la 

data de 03.11.2022. 

 

Denumire Media: _________________________________________________________ 

Tip Media: ☐Agenție ☐Cotidian☐Săptămânal ☐Lunar ☐Website ☐TV 

Adresa:__________________________________________________________ 

Localitatea: __________________________________ Judeţ:_______________________ 

Redactor șef/editor sport: ____________________________________________________ 

Telefon:_____________ E-mail: ______________________________________________ 

 

Datele personale concurent CUPA PRESEI – ELECTRIC FEEL 

Numele si prenumele: _________________________________________________ 

Adresa:__________________________________________________________ 

Localitatea: __________________________________ Judeţ:_______________________ 

Telefon:_____________ E-mail: ______________________________________________ 

 

☐Solicit transport de la Miercurea Ciuc până la Remetea și retur. 

☐Solicit transport de la Odorheiu Secuiesc până la Remetea și retur. 

☐Voi participa la CUPA PRESEI – ELECTRIC FEEL cu mașină electrică proprietate 

personală/proprietatea redacției. 

 

  



DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 

 

Subsemnatul ________________________,domiciliat în județul____________, localitatea 

___________________________, str. _______________, nr. ____, posesor al actului de 

identitate seria__, nr. ______, cu CNP ________________. 

 

Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declarații prin prezenta declar, că voi 

acţiona în permanenţă în concordanţă cu instrucţiunile primite de la oficialii CUPA PRESEI – 

ELECTRIC FEEL. Sunt conștient că această competiţie sportivă este una periculoasă, că pot 

fi riscuri potenţiale, inerte în motorsport.  

 

Declar, că mă voi proteja pe mine și pe cei din jurul meu și că sunt singurul responsabil de 

acţiunile mele, iar organizatorul acestui eveniment nu poate fi tras la răspundere pentru 

acţiunile mele individuale. 

 

Prin semnarea prezentului formular mă angajez să respect indicaţiile oamenilor de ordine și a 

celor responsabili cu securitatea. 

 

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 

 

 

Data          Semnătura 

___________________      ______________________ 
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