
DECLARAŢIE

Subsemnatul(a) ................................................................................................. domiciliat(ă) în 
............................................................................. născut(ă) la data de ..................................... 
posesor al actului de identitate .......... seria ............ nr. ............................ în calitate de 
utilizator(oare) / însoţitor(oare) al/a minorului (reprezentant legal al minorului) 
......................................................... domiciliat în ...................................................................... 
telefon......................................... e-mail ....................................................................................

Declar că, cunoscând gradul de periculozitate al participării mele (sau al minorului al cărui 
reprezentant legal sunt) la activitatea de karting, mă oblig că voi folosi în bune condiţii şi conform 
instrucţiunilor, karturile puse la dispoziţie de AMCKART.

Declar, de asemenea, că sunt de acord ca AMCKART să nu răspundă pentru eventualele daune 
materiale produse din culpa mea exclusivă (sau minorul al cărui reprezentant legal sunt) 
din cauza folosirii neconforme a karturilor sau nerespectării regulilor și instrucțiunilor generale 
prezentate.

Voi respecta în totalitate instrucţiunile AMCKART şi/sau ale angajaţilor acesteia, şi sunt de acord 
să repar prejudiciul material produs kartului și/sau altor karturi, bunuri ale proprietarului sau 
terţei persoane din cauza nerespectării regulilor generale, instrucţiunilor sau folosirii 
neconforme.

În timpul neparticipării mele (a minorului al cărui reprezentant legal sunt) la evenimentele 
AMCKART, şederea mea în incinta complexului AMCKART va fi conformă zonelor de acces şi în 
locurile special amenajate pentru public.

DECLAR CĂ AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ ŞI AM ÎNŢELES CONŢINUTUL REGULILOR 
GENERALE PENTRU CONCURS / COMPETIȚIE/ ACTIVITATE SPORTIVĂ PUSE LA 
DISPOZIŢIE DE AMCKART.

DECLAR PE PROPRIE RĂSPUNDERE CĂ NU SUFĂR DE NICIO BOALĂ ŞI/SAU LEZIUNE 
CORPORALĂ ŞI NU MĂ GĂSESC SUB INFLUENŢA MEDICAMENTELOR, DROGURILOR 
ŞI/SAU ALCOOLULUI, LUCRURI CARE AR PUTEA AFECTA ÎN ORICE FEL PARTICIPAREA 
MEA LA COMPETIȚIA DE KARTING.

Sunt de acord ca datele mele personale să fie folosite în baza de date AMCKART, în 
exclusivitate numai pentru AMCKART.

Aceasta este declaraţia mea pe care o susţin şi o semnez.

Semnătura          Data Pt. copiii sub 14 ani semnează însoţitorul
(reprezentantul legal)

REGULI GENERALE PENTRU CONCURS/ COMPETIȚIE/ 
ACTIVITATE SPORTIVĂ DE KARTING

1.  Participanţii la competiții/ activități sportive de karting trebuie să poarte obligatoriu casca de 
protecţie şi cagula pusă la dispoziţie gratuit de către AMCKART. După terminarea 
competiției, casca, cagula precum şi orice echipament de protecţie, oferit suplimentar de 
AMCKART, trebuie returnate imediat.

2. Îmbrăcămintea trebuie să fie strânsă pe lângă corp. Nu este permisă purtarea cravatelor, 
fularelor, eşarfelor, etc. Încălţămintea trebuie să fie adecvată conducerii kartului, nefiind 
admisă încălţămintea improprie (papuci, şlapi, pantofi cu toc, etc.).

3. Nu atingeţi motorul sau alte părţi calde ori în mişcare la urcarea, coborârea din kart, sau în 
timpul mersului.

4. Accesul la punctele de plecare în cursă este permis persoanelor care au achitat cursa şi au 
luat la cunoştinţă, în scris, de regulile de desfăşurare a curselor de karturi.

5. Biletul nu îşi pierde valabilitatea dacă deţinătorul nu se prezintă la startul cursei la care a 
fost înscris.

6. Nu se organizează activități sportive de karting pe timp de ploaie sau carosabil ud; în cazul 
începerii ploii activitatea sportivă de karting în desfăşurare se opreşte; participanţii aflaţi pe 
circuit în acel moment au obligaţia de a reduce viteza şi de a se îndrepta către zona de 
plecare/sosire a karturilor.

7. Circulaţia se desfăşoară pe circuit numai în sensul stabilit (circuitul are sens antiorar).
8. SE ÎNTERZICE LOVIREA SAU ACROŞAREA INTENŢIONATĂ, IEŞIREA ÎN DECOR, 

SCURTĂRILE VOLUNTARE DE VIRAJE, STAŢIONAREA VOLUNTARĂ PE CIRCUIT, 
ABORDAREA UNEI MANIERE AGRESIVE DE PILOTAJ CE POATE PUNE ÎN PERICOL 
SIGURANŢA CELORLALŢI PARTICIPANŢI LA CURSĂ/ ACTIVITATE SPORTIVĂ DE 
KARTING. ÎN ACESTE CAZURI SE PROCEDEAZĂ LA ELIMINAREA DIN CURSĂ A 
PARTICIPANTULUI FĂRĂ RAMBURSAREA CONTRAVALORII CURSEI.

9. ÎN CAZUL AVARIERII KARTURILOR ŞI/SAU ALTOR BUNURI ALE PROPRIETARULUI, 
TOATE CHELTUIELILE NECESARE REPARAŢIILOR ŞI ÎNLOCUIRII 
COMPONENTELOR AVARIATE, VOR FI SUPORTATE DE CĂTRE PARTICIPANŢII 
VINOVAŢI.

10. REDUCEŢI VITEZA ÎNAINTE DE VIRAJE !
11. NU APĂSAŢI ACCELERAŢIA ŞI FRÂNA SIMULTAN !
12. LA IEŞIREA ÎN DECOR, ÎN CAZUL OPRIRII KARTULUI, APARIŢIEI UNEI DEFECŢIUNI 

SAU A UNEI SITUAŢII CE NECESITĂ OPRIREA, NU SE VA PĂRĂSI KARTUL ŞI SE VA 
SOLICITA ASISTENŢĂ DIN PARTEA PERSONALULUI AMCKART PRIN RIDICAREA 
MÂINII.

13. Participanţii la activitatea sportivă de karting sunt obligaţi să respecte indicaţiile şi 
semnalizările personalului AMCKART; pentru semnalizare cu steag se vor folosi 
următoarele:

Ÿ Steagul șah indică finalul cursei; participanţii se vor îndrepta cu viteză redusă spre 
zona de pornire/sosire a karturilor;

Ÿ Steagul albastru sunteţi ajuns din urmă de un concurent mai rapid şi sunteţi obligat să-i 
faceţi loc să vă depăşească;

Ÿ Steagul galben incident pe circuit - se reduce viteza, se interzic depăşirile;
Ÿ Steagul roşu oprirea imediata a tuturor participanţilor;

14. Activitatea sportivă de karting începe şi se cronometrează de la plecarea concurenţilor cu 
karturile de pe loc. Se interzice utilizarea kartului după terminarea activității de karting. 
Aducerea karturilor la locul de plecare se face cu viteză redusă.

15. Fumatul şi consumul de băuturi alcoolice sunt interzise pe circuit. Este interzisă 
participarea la cursă a concurenţilor aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor 
substanţe ce ar putea afecta simţurile şi aptitudinile concurenţilor.

16. AMCKART nu răspunde pentru obiectele uitate/pierdute/furate în incinta centrului de 
karting.



CONSIMȚĂMÂNT
Declarația de aprobare pentru colectarea 

și procesarea datelor personale

I. Între 
Subsemnatul(a) ................................................................. cetățenie .............................. domiciliat(ă) 
........................................, Str. ............................................., nr. .........., Bl. .......... etaj .........., Ap. .......... 
Jud. ........................................, legitimat cu CI seria .........., nr. .........., telefon nr. ..................................., 
e-mail .................................................. în calitate de persoană vizată și numit(ă) în continuare Subiect;

și

Firma: A.M.C. PRODEX S.R.L., cu sediul social în Str. Șoseaua de Centură, nr. 5A, Localitatea Tunari, 
Jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/1401/2006, Cod Unic de Identificare - 
6717293 reprezentată de Dl. Traian Moldovan – administrator în calitate de Beneficiar a intervenit 
următoarea declarație de consimțământ.

II. Obiectul consimțământului: Prezentul consimțământ aprobă colectarea și procesarea de către 
beneficiar a datelor personale ale subiectului (persoana vizată).

III. Datele colectate: Datele colectate de la subiect sunt următoarele: nume și prenume; adresă 
domiciliu/reședință; serie și număr carte de identitate; CNP; număr de telefon/ adresă de e-mail, 
semnătură.

IV. Scopul în care va fi utilizat consimțământul: Datele cu caracter personal vor fi necesare în scopul 
prelucrării în vederea îndeplinirii unei obligații legale (ex. completarea declarațiilor către ANAF) sau alte 
instituții ale statului confom Art. 6 alin 1, lit c din GDPR, sau prelucrarea este necesară pentru executarea 
unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate 
înainte de încheierea unui contract conform Art. 6 alin. 1, lit. b din GDPR.

V. Drepturile subiectului: Subiectul este protejat de către Regulamentul General pentru Protecția 
Datelor cu caracter personal nr. 679/2016 şi poate interveni când dorește solicitând beneficiarului: 
informarea și consultarea informațiilor persoanei vizate; actualizarea informațiilor persoanei vizate; 
ștergerea informațiilor persoanei vizate; restricționarea și opunerea în prelucrarea informațiilor 
persoanei vizate, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal.

VI. Menţiuni pentru subiect: Cu acordul subiectului, beneficiarul va colecta și prelucra datele cu 
caracter personal așa cum am arătat mai sus.

Subiectul este de acord cu colectarea și prelucrarea datelor: DA  NU

VII. Valabilitate: Prezentul consimțământ este valabil până la retragerea sa.

 Data    Numele în clar și semnătura subiectului


	Page 1
	Page 2

