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PARTICIPANT / PILOT
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Subsemnatul Data nașterii

Domiciliu

Permis de conducere

Telefon E-mail

Județul

Da

ADIȚIONALE
Acces suplimentar catering (Breakfast & Lunch)

ADIȚIONALE
Acces suplimentar catering (Breakfast & Lunch)

Ramura sportivă

Istoric conducător autoNu

Localitatea

Strada

CI seria CNP

nr.

nr.

nr.Seria Categoria

Date facturare CNP / CUI

Adresa / Sediu

Județul Localitatea

Porsche Cayman GT4 Clubsport
Q1 Trackracing Team

BMW M235i
Omega Motorsport

Nr. sesiuni

Nr. sesiuni

325 euro / sesiune

200 euro / sesiune

Porsche 992 GT3 Cup
Q1 Trackracing Team

Porsche Cayman GT4 Clubsport
Q1 Trackracing Team

BMW M235i
Omega Motorsport

Renault Clio Cup
Omega Motorsport

Nr. sesiuni

Nr. sesiuni

Nr. sesiuni

Nr. sesiuni

600 euro / sesiune

325 euro / sesiune

200 euro / sesiune

225 euro / sesiune

O sesiune este formată din 10 tururi de circuit, parcurse cu instructor 
în dreapta

Pilotul va purta obligatoriu cască de protecție. (Recomandăm 
echipament complet – combinezon, cagulă, mănuși, FHR). Dacă 
pilotul nu are cască proprie, organizatorul îi va pune la dispoziție.

Instructorul are dreptul să întrerupă în orice moment sesiunea, din 
motive de securitate sau dacă consideră că pilotul pune în pericol 
securitatea proprie sau a celorlalți participanți.

Rezervarea este considerată acceptată, numai după primirea 
confirmării de la organizatori și după plata chiriei facturate.

Plata se va efectua după ce clubul organziator va emite factura, plata  
prin transfer bancar în contul ACS AT MOTORSPORT, IBAN RO85 
RZBR 0000 0600 2235 5811, Raiffeisen Bank – Agenția Bucureștii Noi .
Facturarea se face la cursul 1 euro = 5 Lei 
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FORMULARUL COMPLETAT SE VA TRIMITE
LA ADRESA trackdays@omegamotorsport.ro

PARTICIPANT / PILOTDATA

Nume

Prenume

Semnătură

11 � 12 martie 2023

Declar pe proprie răspundere că starea sănătăţii mele fizice şi mentale 
este corespunzătoare, nu sufăr de boli incompatibile cu practicarea 
sportului, iar pentru eventuale accidente, boli profesionale sau deces 
ce pot apărea pe parcursul evenimentului nu voi cere despăgubiri 
organizatorilor evenimentului aceștia fiind exonerati de orice 
răspundere civilă sau penală. 

Prin semnarea formularului sunt de acord cu folosirea de catre ACS AT 
MOTORSPORT & OMEGA MOTORSPORT  a dreptului asupra imaginii 
proprii, de grup sau individuale, statică sau în mişcare, în echipament 
de concurs şi reprezentare, în timpul evenimentului, pentru realizarea 
de materiale de prezentare video/print ale evenimentului (materiale 
post event, știri tv/social media).

Orice încalcare a regulamentului de ordine interioară sau al celui 
privind desfășurarea evenimentului poate atrage după sine sistarea 
accesului în perimetrul Motorpark România chiar și răspunderea 
juridică după caz . Declar pe proprie răspundere că toate datele şi 
informaţiile din acest formular sunt adevărate şi complete, procedând 
de bunăvoie şi nesilit de nimeni la semnarea prezentei cereri .

Înscrierea va fi validată numai cu condiția respectării Termenilor și 
condițiilor de acces pe circuit, publicate pe www.motorpark.ro și a 
semnării Declarației pe proprie răspundere emisă de Motorpark 
România.
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