
 

 

 

FORMULAR DE ACREDITARE MEDIA 

Se completează câte un formular pentru fiecare reprezentant media. 

Prezentul formular se trimite prin email info@raliulclujului.ro până la data de 5 octombrie 2022. 

DENUMIRE MEDIA     _________________________________________________________________ 

Tip Media: Agenţie Cotidian Săptămânal Lunar Website TV 

Adresa:     _____________________________________________________________________________ 

Oraș: ______________________________ Judeţ:  ____________________________ 

REDACTOR ȘEF / EDITOR SPORT: ___________________________________________________ 

Telefon: ___________________________ Fax:  _____________________________ 

Mobil: ___________________________ Email:  ___________________________ 

TIRAJ:     _____________________________________________________________________________ 

NUMĂR DE CITITORI: _____________________________________________________________ 

Pentru agenții / FREELANCER vă rugăm să listați publicațiile pentru care lucrați (text / foto) și să 

specificați tirajul și frecvența de apariție (cotodian, săptămânal, etc.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ACREDITARE SOLICITATĂ PENTRU: 
Jurnalist Foto Jurnalist / Foto TV 

NUMELE PERSOANEI ACREDITATE:  _________________________________________________ 

Mobil: ___________________________ Email:  ____________________________ 

 
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

Prin prezenta declar că am peste 18 ani, că voi acționa în permanență în concordanță cu instrucțiunile primite de la 

oficialii Raliului Clujului Mobil1 Star Lubricants 2022 și că voi purta pe tot parcursul evenimentului ecusonul MEDIA și 

vesta reflectorizantă cu inscripția MEDIA. 

 
Prin semnarea prezentului formular mă angajez să respect indicațiile oamenilor de ordine și a celor responsabili 

cu securitatea. 

 
În continuare mai declar că sunt apt din punct de vedere fizic și psihic să îmi exercit profesia de jurnalist / fotograf și 

că voi informa imediat organizatorul în cazul în care apare orice fel de problemă. Sunt conștient că această competiție 

sportivă este una periculoasă și că pot fi riscuri potențiale, inerte în motorsport și că mă voi proteja pe mine și pe cei 

din jurul meu și că sunt singurul responsabil de acțiunile mele, iar organizatorul acestui eveniment nu poate fi tras la 

răspundere pentru acțiunile mele individuale. 

Conform Regulamentului 2016/679/UE privind protecţia datelor cu caracter personal, avem rugămintea de a vă exprima 

ACORDUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL de către FRAS și ORGANIZATOR, prin 

semnarea prezentului formular. 
 

Data  Semnătura   



 

 

 

MEDIA ACCREDITATION FORM 

Complete a form for each person accredited. 

To be send via e-mail at info@raliulclujului.ro until 5th of October 2022. 

 
MEDIA  NAME  __________________________________________________________________ 

Media Type: Agency Daily Weely Monthly Website TV 

Adress:     __________________________________________________________________________ 

City: ______________________________   Country: _____________________________________ 

EDITOR  IN  CHIEF:  _______________________________________________________________ 

Phone:   ___________________________ Fax: __________________________________________ 

Mobile phone: ___________________________ E-mail: ___________________________________ 

EDITION:     ________________________________________________________________________ 

NUMBER OF READERS: ___________________________________________________________ 

For agencies / freelancer please live us the publications for which work (text / photos) and specify 

turnover and frequency (daily, weekly, monthly, etc.) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
ACCREDITATION REQUESTED FOR: 

Journalist Foto Journalist / Foto TV 

NAME OF ACCREDITED PERSON: 

_______________________________________________________ 

Phone: ___________________________ Email: ________________________________________ 

 
STATEMENT OF YOU OWN RESPONSIBILITY 

I hereby declare that I am over the age of 18 years old and that I will always act in accordance with the instructions 

received from the Cluj Rally Mobil1 Star Lubricants 2022 officials. 

 
By signing this form, I undertake to follow the instructions of the police and those responsible for security. 

 
I continue by saying that I am physically and mentally fit to practice as a journalist and that I will immediately inform 

the organisers if any problems arise. I am aware that this sporting competition is dangerous and that I can be exposed 

to potential risks inherited in motor sport and that I will protect myself and those around me, and that I am solely 

responsible for my actions and the organiser of this event can not be held accountable for my individual actions. 

 
According to the Regulation 2016/679 / EU on the protection of personal data, we have the request to express the 

AGREEMENT ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA by FIA, FRAS and the ORGANIZER, by sign these 

form. 
 

Date  Signature    
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