Contract Cadru de Sponsorizare nr. TS18 .... din data de ...............

I. Partile contractante
Asociatia Tabere cu Suflet., cu sediul in Bucuresti, str. Pictor Obedeanu, nr.18, sector 2, identificata cu Certificat de Inscriere nr
25/29.02.2012, Sentinta 439/300/2012 data de Judecatoria Sectorului 2, C.I.F.: 29929619, avand contul IBAN
RO95BREL0002000869510100, deschis la Libra Bank, reprezentata prin dl. Radu Savin, in calitate Presedinte, denumita in
continuare Asociatia,
si
(Nume, adresa, CNP) .........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................
denumit in continuare Sponsor, s-a incheiat urmatorul contract:
II. Obiectul Contractului
Obiectul contractului il constituie sponsorizarea Asociatiei si sustinerea Programelor organizate de Asociatie, pentru ca toti copiii,
indiferent de statutul social sau posibilitatile materiale, sa aiba acces la aceste programe. Persoana participanta, numita in
continuare Participant, precum si perioada, unitatea de cazare, locul de desfasurare si Activitatile desfasurate vor fi specificate in
Anexa nr. 1 la acest contract.
III. Obligatiile partilor
A. Obligaţiile Asociatiei
1. Sa organizeze un Program Educativ si / sau Sportiv, constand intr-o Tabara, o Competitie sau o Iesire de weekend, numit in
continuare Program, de care sa beneficieze Participantul.
2. Sa asigure cazarea Participantului pentru numarul de zile si intr-o unitate de cazare specificate in Anexa nr. 1.
3. Daca nu se specifica altfel, sa asigure 3 mese si gustari zilnic, pentru Participant, in perioada specificata in Anexa nr.1.
4. Daca nu se specifica altfel, sa asigure transport pentru Participant pe ruta Bucuresti – localitatea unde se desfasoara
Programul specificata in Anexa nr.1 si retur.
5. Sa asigure supravegherea pentru Participantul la Program.
6. Sa isi foloseasca in cel mai bun mod experienta in lucrul cu copiii pentru a integra Participantul in Program si pentru a-i oferi o
dezvoltare normala pe termen lung.
7. In cazul unui accident al Participantului, sa asigure servicii medicale cat mai bune in conditiile specifice, conform indicatiilor
transmise de Sponsor in Fisa de Sanatate.
8. Sa organizeze, in cadrul Programului, activitatile mentionate in Anexa nr. 1, cum ar fi, fara a se limita la acestea, cursuri de
schi, snowboard, tenis, echitatie, alpinism, numite in continuare Activitati.
9. Sa puna la dispozitie materialele necesare desfasurarii Activitatilor sau sa ofere posibilitatea inchirierii acestor materiale.
10. Sa organizeze jocuri distractive si de dezvoltare, pentru Participant.
11. Sa transmita Participantului valorile sale precum si regulile de conduita necesare pentru buna desafasurare a Programului.
12. Sa ofere la finalul Programului recompense sub forma de premii si diplome.
13. In cazul Programelor Sportive, sa puna la dispozitie un instructor sportiv la 3-10 persoane si sa asigure instructaj specific. In
cazul in care este imposibila formarea unei grupe pentru un anumit nivel, Sponsorul va fi informat in cel mai scurt timp posibil.
B. Obligatiile Sponsorului
1. Sa inscrie Participantul pe siteul Asociatiei, indicand Programele la care doreste ca acesta sa participe.
2. Sa fie de acord si sa isi exprime acordul explicit ca Participantul poate participa la Program
3. Sa depuna toate eforturile pentru ca Participantul sa se integreze si sa poata participa la Program si sa se asigure ca
Participantul asculta, intelege si urmeaza intocmai indrumarile primite de la instructorii si supraveghetorii Asociatiei.
4. Sa furnizeze Asociatiei, cu buna credinta, toate informatiile necesare desfasurarii Programului, cum ar fi, fara sa se limiteze la
acestea: nume, varsta, nivel la Activitatile din Anexa nr.1, preferinte meniu, persoanele cu care se va comunica pentru detalii
despre Program, persoanele care pot prelua Participantul la plecarea de la Program, alte probleme speciale (inclusiv parinti
despartiti, familii monoparentale, limitari legale ale unuia dintre parinti de a interactiona cu copilul), cu cel putin o luna inainte
de inceperea Programului.
5. Sa se asigure ca Participantul este apt din punct de vedere medical sa participe la Program si sa practice Activitatile, iar
anterior plecarii la Program, sa se asigure ca Participantul este consultat de un medic, care sa certifice acest lucru, precum si
starea de sanatate a acestuia. In cazul in care Participantul sufera de o boala sau se afla sub tratament medicamentos, sa
notifice imediat acest lucru Asociatiei.
6. Sa se asigure ca Participantul arata diligenta in utilizarea materialelor si / sau animalelor puse la dispozitie de Asociatie pentru
desfasurarea Activitatilor si sa isi asume raspunderea pentru orice paguba.
7. Sa furnizeze Participantului sau sa inchirieze pentru acesta materialele necesare desfasurarii Activitatilor. In cazul in care se
utilizeaza materiale proprii, acestea trebuie sa poata permite desfasurarea Activitatilor.
8. Sa sponsorizeze Asociatia cu suma specificata in Anexa 1 si sa respecte datele limita pentru plata.
9. Sa acepte sa fie membru al Asociatiei si sa intretina cu aceasta, in mod regulat, relatii care privesc specificul activitatii
Asociatiei
10. Sa ia la cunostinta ca Participantul trebuie sa se supuna regulilor de conduita generala, evitand comportamente ce contravin
acestora, cum ar fi, fara a se limita la acestea: folosirea unui limbaj necivilizat, violenta fizica, furt, consum de substante
interzise, refuzul de a participa, nemotivat, la Activitati.
11. Sa tina cont ca incalcarea repetata a uneia / unora dintre regulile de la art.IIIb 12 poate duce la excluderea din Program.
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IV. Valoarea contractului. Conditii de plata
1. Valoarea contractului este specificata in Anexa 1.
2. Plata se va face cash sau prin depunere numerar in cont bancar, cu mentionarea la Detalii a sintagmei “Sponsorizare <numele
Participantului> <numele Programului>”.
3. Datele de plata: avansul de 50% se plateste până la data specificata in Anexa 1, dar nu mai tarziu de o luna inainte de
inceperea Programului, iar restul cu 5 zile inainte de inceperea Programului.
V. Rezervarea si anularea rezervarii
1. Rezervarea este considerata ferma doar dupa semnarea acestui contract si confirmarea platii avansului. Dupa verificare,
rezervarea este notificata Sponsorului, si acesta va primi toate formularele si informatii suplimentare necesare bunei
desfasurari a Programului, inclusiv Fisa medicala si Anexa la acest contract.
2. Rezervarea nu poate fi anulata cu mai putin de 30 de zile inainte de inceperea Programului.
3. In cazul anularii rezervarii cu mai putin de 30 de zile inainte de inceperea Programului, avansul platit de Sponsor nu este
recuperabil, iar Sponsorul va plati diferenta pana la contravaloarea a 50 % din costul integral al Programului, specificat in
Anexa nr. 1.
4. In cazul anularii rezervarii cu mai putin de 3 zile lucratoare inainte de inceperea Programului, avansul platit de Sponsor nu este
recuperabil, iar Sponsorul va plati diferenta pana la contravaloarea integrala a Programului, specificata in Anexa nr. 1.
5. In cazul in care Participantul renunta sa mai vina la Program dupa inceperea Programului, sau in cazul in care Participantul
alege sa plece de la Program sau este exclus de la Program conform pct III B 12, Sponsorul nu va primi nicio compensatie
materiala, suma platita de acesta se pastreaza de catre Asociatie pentru a fi oferita unui nou Participant fara posibilitati
financiare.
VI. Clauza de penalizare
1. In cazul in care una dintre parti nu isi respecta intocmai obligatiile asumate prin prezentul contract, datoreaza penalitati de
intarziere, in cuantum de 0,05% pe zi din valoarea sumei datorare - in cazul obligatiilor de plata, si despagubire pentru
acoperirea prejudiciului cauzat ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii neconforme pentru celelalte obligatii.
VII. Locul si perioada
1. Locul desfăşurării Programului precum si perioada sunt specificate in Anexa nr. 1
VIII. Utilizarea Imaginilor
1. Prin inscrierea la Activitate, Sponsorul isi exprima acordul in mod expicit ca Asociatia sa poata utiliza imagini foto / video cu
Participantul, din timpul Programului, pe site-ul web propriu sau pe pagina sa de social media, pentru promovarea Asociatiei si
a valorilor sale.
2. Sponsorul este de acord si isi exprima acordul in mod expicit sa cedeaze drepturile de folosire a imaginilor foto / video, in care
acesta apare singur sau in grup, static sau in miscare, in legatura cu Programul.
IX. Dispoziţii finale
1. Clauza de forta majora absolva atat Asociatia, cat si Sponsorul de obligatiile, ce decurg din acest contract. Partea a carei
obligatie contractuala nu poate fi indeplinita din cauza fortei majore este aparata de raspundere, avand obligatia sa comunice
celeilate parti, in termenele legale, aparitia si incetarea acesteia. Imbolnavirea Participantului nu face cazul clauzei de forta
majora.
2. Comunicarile ce decurg din desfasurarea acestui contract se vor face prin posta.
3. Litigiile dintre părţi, în cazul nesoluţionării lor pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţei din raza sediului Asociatiei.
4. Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii acestuia si este valabil pana la ………….., sau pana la data incheierii
tuturor obligatiilor ce decurg din acest contract.
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Sponsor

Asociatia Tabere cu Suflet

...................

Presedinte,
Radu SAVIN

...................

..................................

Pag 2 of 2

