
Documentul trebuie să fie completat și prezentat obligatoriu la verificările administrative (secretariatul 

competiției) de către concurenții ce înscriu un pilot minor. 
 

DECLARAȚIE - ACORD PENTRU PRACTICAREA KARTINGULUI SPORTIV 
 

 

1. Subsemnatul (prenume) ................................................(nume de familie) …………………………. născut 

în…………………………………………………….domiciliat în ……..……………………………………….. str.…………………………….  , nr. …, bloc 

…, sc. …, et. …, ap. …, jud./sector …….………………, posesor al B.I./C.I. seria …….. nr. ……..……………, CNP 

…………………………, telefon………………………... în calitate de TATĂ  

2. Subsemnata (prenume) .................................    (nume de familie) ………………………….  născută 

în………………………………………………………domiciliată în ……………………………………......... str. ……………………….., nr. …, bloc …, 

sc. …, et. …, ap. …, jud./sector ……………………, posesoare al B.I./C.I. seria …… nr. …………………, CNP 

………………………………, telefon………………………...  în calitate de MAMĂ 

am luat la cunoștiință de obligațiile și responsabilitățile care decurg din cele de mai jos și ne asumăm în comun și 

separat, în nume propriu, și în numele minorului, precum și pentru orice afirmații false  

DECLARAȚIA 

Noi părinții/tutorii minorului   

(prenume) ........................................................ (nume) ........................................, născut în data de 

...........................în localitatea................................. județul ………………………  domiciliat în 

……..……………………………………….. str.…………………………….  , nr. …, bloc …, sc. …, et. …, ap. …, jud./sector ………………,  

tel................................... posesor al  CN seria …….. nr. ……………cu CNP…………………………….. titular licenţă FRK 

clasa ................... Nr ........... 

 

AUTORIZĂM 

ACS……………………………………………………………… deținătorul licenței de concurent  nr ......... . valabilă pentru anul în 

curs de desfășurare, pentru înscrierea minorului numit mai sus în competiția CUPA ROMÂNIEI  precum și 

participarea lui în cadrul acestui eveniment la toate probele aferente, inclusiv cele libere (antrenamente libere, 

antrenamente cronometrate, antrenamente calificative, manșele de calificare și manșele de concurs); în cazul 

incapacității lor, totală sau partial, de a fi prezenți pe durata desfășurării evenimentului și probelor aferente, așa 

cum sunt ele prezentate mai sus, de asemenea,  

DECLARĂM 

Că minorul pentru întreaga perioadă de desfășurare a evemimentul va fi reprezentat și însoțit de:  

(prenume) ........................... ............,(numele de familie) .. ............................ domiciliat în 

……..……………………………………….. str.…………………………….  , nr. …, bloc …, sc. …, et. …, ap. …, jud./sector ………………, 

posesor al B.I./C.I. seria …….. nr. ……………, CNP …………………………, telefon………………………...  care va prelua în 

limitele legii custodia, supravegherea și responsabilitatea asupra minorului, eliberând astfel, orice altă parte 

implicată în eveniment (arbitri, oficiali, organizator, reprezentanții federației, etc.) de orice răspundere.  

 

Anexăm în copie: CI sau BI al părinților/tutori 
                          Certificatul de naștere al minorului 
 
Localitatea…………….       Nume și prenume 
Data………………………….        Semnătură 

1. ………………………………………………………

………………………………... 

2. ………………………………………………………

………………………………….. 

 

 


