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FORMULAR DE ACREDITARE 

FOTE MARIBOR 2023 
OFICIALI 

 
 

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE          .......... 
 

 
 

Numele       

Prenumele        

Numele de familie preferat       

Prenumele preferat       

Telefon mobil (ex: 40723456789)       

E-mail       

Adresa (Strada, numar, bloc, scara, apartament, 
oras, cod postal, tara) 

      

Clubul sportiv / Locul de munca       

 
 
 

Sport       

Disciplina sportiva       

Functie             

 
 

Masuri echipament        

Masuri pantof sport        

Inaltime (cm)       

Greutate (kg)       

         Se vor anexa o fotocopie a pasaportului, cartii de identitate si o fotografie tip pasaport  in format 
electronic cu urmatoarele caracteristici:  

- Persoana trebuie sa fie usor identificabila, fotografia color, recenta (facuta in ultimele 6 luni), fundal alb, 
expresia fetei trebuie sa fie neutra, cu gura inchisa, fara ochelari, ochii deschisi, privirea si umerii 
indreptati spre camera foto; 

- Nu sunt acceptate umbre sau reflexii ale blitz-ului pe zona fetei si capului; 
- Cadrul fotografiei trebuie sa fie 4/5 cm. Sunt acceptate numai imaginile in format .jpg, .png, .bmp, 

rezolutie min. 300 ppi, dimensiune minim 100 kb; 
 
Formularele de acreditare vor fi trimise la C.O.S.R. pana la data de 07.04. 2023 si/sau scanate pe adresa 

de e-mail dragos.tataru@cosr.ro  
 
Pasaportul trebuie sa fie valabil cel putin pana la data de 31.10.2023. 

 
DECLARAȚIE 
 
Sunt de acord ca reprezentantii COSR sa proceseze datele mele cu caracter personal pentru ducerea la indeplinire 

a demersurilor impuse de calitatea mea de oficial propus pe lista extinsa a F.R.  ..............  in perspectiva selectionarii in 

Echipa Olimpica a României, care va participa la editia de vara a Festivalului Olimpic al Tineretului European  (FOTE), in 

perioada 23-29.07.2023, la Maribor, Slovenia. 
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Mentionez ca am fost informat despre necesitatea procesarii datelor mele cu caracter personal pentru: 

- Evaluarea anterioara procesului de calificare; 

- Acreditarea pe lista extinsa in sistemul online sau offline gestionat de Comitetul de Organizare a FOTE Maribor 

2023, Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) și Asociația Comitetelor Olimpice Naționale (EOC); 

- Inscrierea finala pe lista scurta in sistemul online sau offline  gestionat de Comitetul de Organizare a FOTE Maribor 

2023, Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) și Asociația Comitetelor Olimpice Naționale (EOC); 

- Transmiterea  catre Comitetul de Organizare al FOTE Maribor 2023, Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR), 

Asociația Comitetelor Olimpice Naționale (EOC), Federatiile Sportive Nationale, Federatiile Sportive Internationale, 

unitati medicale, Agentia Mondiala Anti-Doping, Agentia Nationala Anti-Doping,  Compania de asigurare, 

Compania de transport aerian, Politia de frontiera si, dupa caz, autoritati cu atributii in domeniul protectiei si 

securitatii, Misiunea diplomatica a României si orice alta entitate care detine un interes legitim; 

- Proiecte de marketing ale COSR, EOC si Comitetului International Olimpic;  

- Proiecte de informare publica; 

 

 

 

Semnatura persoanei propusă pentru 
acreditare 

 
 
 

 

Semnătură autorizată a federatiei sportive nationale 

Persoana responsabila  
(numele si prenumele) 

      

Functie              

Data completarii (zz.ll.aaaa)       

 
Semnatura 
 

 

 

 

Loc 
ștampilă 

 


