Contract Cadru de Sponsorizare nr. TS20.1 .... din data de ...............

I. Partile contractante
Asociatia Tabere cu Suflet, oganizatie fara scop patrimonial (non profit) 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, presedinte, in calitate de
beneficiar al sponsorizarii, denumita in continuare Asociatia,
si
(Nume, adresa, date de identificare) ..................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
in calitate de Sponsor, s-a incheiat urmatorul contract, in conformitate cu dispozitiile Legii Sponsorizarii nr. 32/1994, cu modificarile
ulterioare:
II. Obiectul Contractului
Obiectul contractului il constituie sponsorizarea Asociatiei si sustinerea Programelor sale WeCare, care au ca obiectiv sa ofere pentru
toti copiii, indiferent de statutul social sau posibilitatile materiale, acces la Activitatile organizate de Asociatie. Persoana participanta,
numita in continuare Participant, varsta acestuia, 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 utilizeze fondurile oferite de Sponsor conform art. II, pentru:
a) Organizarea unui Program Educativ si / sau Sportiv, constand intr-o Tabara, o Competitie, o Iesire Weekend Activ sau o alta
Activitate, numit in continuare Program, de care sa beneficieze Participantul.
b) Asigurarea cazarii Participantului la programele de mai multe zile, pentru numarul de zile specificate in Anexa nr. 1.
c) Asigurarea a 3 mese si gustari zilnic, daca nu se specifica altfel, in perioada specificata in Anexa nr.1.
d) Asigurarea supravegherii Participantului in timpul Programului.
e) Folosirea in cel mai bun mod a experientei in lucrul cu copiii pentru a integra Participantul la Program si pentru a-i oferi
conditiile necesare unei dezvoltari normale pe termen lung.
f) Organizarea, in cadrul Programului, a activitatilor mentionate in Anexa nr. 1, cum ar fi, fara a se limita la acestea, cursuri de
schi, snowboard, tenis, echitatie, alpinism, scufundari numite in continuare Activitati.
g) Punerea la dispozitia Participantului a materialelor necesare desfasurarii Activitatilor sau oferirea posibilitatii de a inchirieria
aceste materiale.
h) Organizarea de jocuri distractive si de dezvoltare, prin care sa transmita Participantului Valorile Asociatiei precum si regulile
de conduita necesare pentru buna desafasurare a Programului.
i) Oferirea la finalul Programului de recompense sub forma de premii si diplome.
j) In cazul Programelor Sportive, punerea la dispozitia Participantului a unui instructor sportiv care sa asigure instructajul
specific. In cazul in care este imposibila formarea unei grupe pentru un anumit nivel, va informa Sponsorul in cel mai scurt
timp posibil.
B. Obligatiile Sponsorului
a) Sa sponsorizeze Asociatia cu suma specificata in Anexa 1 si sa respecte datele limita pentru plata.
b) Sa inscrie Participantul pe siteul Asociatiei www.taberecusuflet.ro, numit in continuare SIte, indicand Programele la care
doreste ca acesta sa participe.
c) Sa isi exprime acordul explicit ca Participantul poate participa la Program.
d) Sa furnizeze Asociatiei, cu buna credinta, toate informatiile necesare desfasurarii Programului, cum ar fi, fara sa se limiteze la
acestea: nume, varsta, nivel la Activitati, persoanele care pot prelua Participantul la venirea / plecarea de la Program,
probleme speciale, probleme de sanatate sau alte probleme care pot afecta si perturba Activitatile, cu cel putin o luna inainte
de inceperea Programului.
e) 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 prezinte la un consultat de specialitate pentru a procura un aviz 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.
f) Sa depuna eforturile necesare 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.
g) Sa asigure transportul Participantului la locul de desfasurare al Programului, in cazul in care nu se specifica altfel pe Site.
h) Sa furnizeze Participantului materialele si / sau animalele necesare desfasurarii Activitatilor sau sa ofere posibilitatea de
inchiriere. In cazul in care se utilizeaza materiale / animalele proprii, acestea trebuie sa poata permite desfasurarea
Activitatilor.
i) 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 produsa.
j) Sa fie membru al Asociatiei sau sa faca toate demersurile pentru a deveni membru, conform statutului Asociatiei, si sa
intretina cu aceasta, in mod regulat, relatii care privesc specificul activitatii Asociatiei.
k) Sa tina cont de prevederile art 3 din Legea 32/1994, conform caruia pers fizice si juridice din Romania nu pot efectua activitati
de sponsorizare din surse obtinute de la buget, si sa certifice ca sumele sponsorizate nu au aceasta provenienta.
l) Sa ia la cunostinta asupra regulilor de conduita generala la Program, 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, si se tina
cont ca incalcarea repetata a uneia / unora dintre aceste reguli poate duce la excluderea Participantului din Program.
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IV. Valoarea contractului. Conditii de plata
1. Valoarea contractului este specificata in Anexa 1.
2. Plata se face prin depunere numerar in cont bancar, cu mentionarea la Detalii a sintagmei “Contract Sponsorizare <nume
Participant>”.
3. Avansul este de 50% si nu este rambursabil. Avansul se pote plati până la data specificata in Anexa 1, dar nu mai tarziu de o luna
inainte de inceperea Programului, iar restul cu 10 zile inainte de inceperea Programului.
V. Locul si perioada
1. Locul desfăşurării Programului precum si perioada sunt specificate in Anexa nr. 1
VI. Rezervarea si anularea rezervarii
1. Rezervarea la Program 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
participarii la Program, inclusiv Fisa medicala si Anexa la acest contract.
2. In cazul anularii rezervarii cu mai putin de 60 de zile inainte de inceperea Programului, indiferent de motiv, daca avansul platit este
mai mic decat 50 % din costul integral al Programului, Sponsorul va plati diferenta pana la contravaloarea a 50 % din costul
Programului specificat in Anexa nr. 1.
3. In cazul anularii rezervarii cu mai putin de 7 zile lucratoare inainte de inceperea Programului, indiferent de motiv, Sponsorul va
plati diferenta pana la contravaloarea integrala a Programului, specificata in Anexa nr. 1.
4. In cazul in care, dupa inceperea Programului, Sponsorul alege sa retraga Participantul de la Program, Participantul renunta sa mai
participe la Program, sau in cazul in care Participantul este exclus de la Program conform pct III.B.l, Sponsorul va plati diferenta
pana la contravaloarea integrala a Programului, specificata in Anexa nr. 1, si nu va primi nicio compensatie materiala.
5. In cazurile descrise la pct VI.2, VI.3 si VI.4, sumele platite de Sponsor sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de
participarea Participantului la Program, inclusiv avansurile platite de Asociatie unitatilor de cazare pentru rezervare, iar in cazul in
care aceste sume sunt mai mari, diferenta se pastreaza pentru programul WeCare al Asociatiei, fiind oferita unui nou Participant
fara posibilitati financiare.
VII. 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 0,02% 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.
VIII. Utilizarea Imaginilor
1. Sponsorul este de acord si isi exprima consimtamantul in mod explicit ca Asociatia sa poata utiliza imagini foto / video in care
Participantul apare singur sau in grup, static sau in miscare, in prim plan sau in plan departat, in legatura cu Programul, 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 consimtamantul in mod explicit sa cedeaze Asociatiei drepturile de folosire a imaginilor foto
/ video in legatura cu Programul.
IX. Date Personale
1. Sponsorul isi exprima consimtamantul in mod explicit si este de acord ca Asociatia sa poate prelucra datele personale ale
Sponsorului si ale Participantului, in scopul asigurarii executarii conditiilor contractuale, pentru a face demersurile solicitate de
Sponsor, sau pentru a trimite Sponsorului un Newsletter saptamanal cu activitatile sale, conform Regulamentului Uniunii Europene
679 / 2016 si Legii 677/2011 pentru protectia prelucrarii datelor cu caracter personal.
2. Datele personale prelucrate, fara a se limita la acestea, sunt: contact Sponsor (adresa email si numar telefon), nume, prenume,
varsta si sex Participant, nivel la activitatea sportiva solicitata, eventuale probleme de sanatate care ar putea aparea in timpul
taberei sau in timpul practicarii sportului respectiv, dimensiuni necesare pentru inchirierea echipamentului.
X. 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.
2. Imbolnavirea Participantului nu poate face cazul clauzei de forta majora.
3. Partile isi garanteaza reciproc ca pe timpul derularii contractului, precum si pe o perioada de 3 ani de la incheierea Activitatilor, nu
vor face referiri defaimatoare, atat in cadru public cat si privat, la adresa celeilalte parti.
4. Partile vor avea o atitudine, una fata de cealalta, de asa natura incat sa nu lezeze imaginea reciproca.
5. Comunicarile ce decurg din desfasurarea acestui contract se vor face prin posta sau prin posta electronica.
6. Litigiile dintre părţi, în cazul nesoluţionării lor pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţei din raza sediului Asociatiei.
7. Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii acestuia si este valabil pana la finalizarea activităţii care face obiectul
sponsorizării, respectiv …………...
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
Sponsor

Asociatia Tabere cu Suflet,
Dl. Radu SAVIN

(Nume) ...................
...................

(Semnatura) ...................

Data semnarii: ...................
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________________________________________________________________________________________________________

Anexa nr.1 la Contract Nr. TS20.1 ... din ...............

Nr de Participanti:
Nume Participant (i):
Varsta Participant (i):

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

Locul de desfăşurare al Programului:
Perioada de desfasurare a
Programului:
Nr. nopti de cazare:
Unitatea de cazare:
Transport:

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

Program:

................ (Tabara Schi / Tabara Vara / Weekend Activ / Scoala Altfel)

Activitati:

................ (activitatile, fara a se limita la acestea, pot fi: Lb. Engleza /
Pictura / Ski / Echitatie / Tenis / Inot / Ciclism / Scufundari)

Nivel:

................ (debutant / incepator / intermediar / avansat / performanta)

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

Pret Program
........... lei
Pretul este exprimat in lei, fiind echivalentul in lei al pretului afisat pe site
Reduceri (10 – 100%)
........... %
Puteti consulta lista de reduceri aici http://taberecusuflet.ro/Promotii.html
Avans

........... lei

Rest de plata

........... lei

Termen de plată:

10 zile inainte de inceperea taberei

Observaţii:

Sponsor

Asociatia Tabere cu Suflet

(Nume) ....................

Dl. Radu SAVIN

(Semnatura) ....................

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