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Contract - cadru al Evenimentului sportiv
“Asaltul Lupilor Camp” desfasurat in perioada 03 – 05.11.2017, Bran, jud. Brasov

Părțile contractante:

Asociatia RUNCORP, cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, str. Putul cu Roata nr. 8, avand Certificat de inregistrare in

Registrul Asociatiilor si Fundatiilor Nr. 95 / 2015 si Cod Unic de Inregistrare: 34855984 ,

Cod IBAN: RO75 CARP 0452 P113 2144 RO01 deschis la banca Patria Bank – Tineretului, Bucuresti, reprezentată

legal de vice-presedinte asociatie Nistor Christian, denumită în continuare Organizator,

și

Domnul / Doamna .............................................................., domiciliat / domiciliată în

........................................................................................................................ ..............,

posesor / posesoare al/a BI/CI seria ........, nr. .................., eliberat de ..................................,

la data de ......................................, avand CNP ............................................................,

avand telefon .................................................., email .........................................................,

în calitate de Participant sportiv,

au convenit încheierea prezentului contract – cadru.

I. Obiectul contractului

1.1. Il constituie inscrierea la Evenimentul sportiv - “Asaltul Lupilor Camp”, organizat de catre Asociatia RunCorp si

regasit pe website-ul si/sau pe pagina de Facebook a acesteia.

1.2. Prezentul contract-cadru completeaza aspectele prezentate pe website-ul asociatiei, corespunzator evenimentului

sportiv ales, respectiv Evenimentul sportiv - “Asaltul Lupilor Camp”

II. Încheierea contractului

Contractul se incheie la momentul finalizarii serviciilor incluse in cadrul evenimentului sportiv ales.

III. Prețul contractului și modalități de plată

3.1. Prețul evenimentului sportiv este in functie de etapa / perioada de plata, astfel:

- Perioada de inscriere - 13.09 – 30.09, pretul este de 650 RON / persoana, loc in camera dubla
- Perioada de inscriere - 01.10 – 31.10, pretul este de 725 RON / persoana, loc in camera dubla
- Perioada - 25.10 – 31.10, inscrierile se pot face doar prin achitarea integrala a taxei de participare,

respectiv 725 RON / persoana, loc in camera dubla
- Perioada de inscriere - 13.09 – 30.09, pretul este de 550 RON / persoana, loc in Camera - Echipa 7 persoane,

(loc in camera 7 paturi), respectiv 3850 RON / camera

- Perioada de inscriere - 01.10 – 31.10, pretul este de 600 RON / persoana, loc in Camera - Echipa 7 persoane,

(loc in camera 7 paturi), respectiv 4200 RON / camera
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3.2. Rezervarea locului se poate face achitand taxa integral, caz in care participantul beneficiaza de o inscriere gratuita

la editia a V-a a evenimentului Asaltul Lupilor – cursa cu obstacole & mud, sau prin plata unui avans in valoare de

250 RON / persoana, diferenta achitandu-se ulterior, insa nu mai tarziu de 25.10.2107.

Diferenta se calculeaza la data platii restante in functie de perioada de inscriere, astfel:

- Perioada - 13.09 – 30.09, pretul este de 250 RON rezervare loc + 400 RON diferenta

- Perioada - 01.10 – 25.10, pretul este de 250 RON rezervare loc + 525 RON diferenta

- Perioada - 25.10 – 31.10, inscrierile se pot face doar prin achitarea integrala a taxei de participare,

respectiv 725 RON / persoana

3.3. Pretul include:

– pachet cazare 3 zile / 2 nopti

– 6 mese principale (cina vineri | meniu complet sambata | mic dejun si pranz duminica)

– antrenamente conduse de instructori cu experienta, respectiv antrenamente - Boot Camp, Tactical Fitness, Krav

Maga Techniques & KAPAP, Tactical & Dinamic Shooting cu arme de airsoft, (armele de airsoft sunt replici care imita

armele reale).

Pretul nu include asigurare medicala.

3.4. Modalitatea de plata se efectueaza online, cu cardul prin serviciul securizat MobilPay sau prin virament bancar.

Pentru orice inscriere, organizatorul va acorda participantului, dovada platii care consta in nota contabila aferenta.

3.5. In cazul amanarii / reprogramarii sau anularii evenimentului, indiferent de motiv, există 3 posibilități de

realocare a sumei achitate:

a) În cazul reprogramarii evenimentului pentru o altă perioadă, suma achitată se poate aloca pentru evenimentul din

noua data, cu condiția achitării diferenței de bani în cazul în care prețul s -a modificat sau restituirii diferenței de bani în

cazul în care prețul a scăzut;

b) Contravaloarea achitată se poate folosi pentru achiziționarea altor evenimente organizate de asociatie cu condiția

achitării diferenței de bani în cazul în care prețul evenimentului dorit este mai mare, sau restituirii diferenței de bani în

cazul în care prețul evenimentului dorit este mai mic;

c) La solicitarea participantului, banii se pot recupera integral în termen de 5 zile lucrătoare din momentul comunicării

datelor bancare necesare, pentru returnarea totala a contravalorii achitate.

IV. Drepturile si obligațiile Organizatorului

4.1. În cazul modificării uneia dintre prevederile esențiale ale contractului-cadru cum ar fi:

prețul, serviciile incluse, data evenimentului, Asociatia RunCorp are obligația de a informa Participantul sportiv in scris,

cu cel puțin 10 zile lucratoare înainte de data evenimentului.

Informarea se va face în timp util, in scris (pe mail, website, Facebook) pentru a permite Participantului sportiv sa i-a o

decizie conform Art. III, punctul 3.5., iar Participantul trebuie sa comunice tot in scris decizia lui.

4.2. Asociatia RunCorp este răspunzătoare de buna executare a obligațiilor asumate prin contractul-cadru, cu excepția

următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contractul-cadru se datorează

Participantului sportiv;
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b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici Asociatia

RunCorp, nici colaboratorii asociatiei nu le puteau prevedea sau evita inclusiv dar fără a se limita la: prognoza meteo

nefavorabilă, orar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor

renunțări de ultimă oră.

4.3. În cazul în care se amână / se reprogrameaza sau se anulează un anumit eveniment, indiferent de motiv, intra in

vigoare posibilitățile de alocare a sumei achitate conform Art. III, punctul 3.5.

4.4. Asociatia RunCorp are obligația să furnizeze Participantului sportiv prin orice mijloace de comunicare

electronice (email, website, Facebook) cu cel puțin 3 zile înainte de dată plecării, următoarele informații:

a) intervalul orar pentru cazare (check-in)

b) locul de intalnire pentru cazare

c) echipamentul necesar pentru Evenimentul “Asaltul Lupilor Camp”

d) programul complet / desfasuratorul pentru Evenimentul “Asaltul Lupilor Camp”

e) un număr de apel care să îi permită contactarea organizatorului

4.5. Organizatorul ca parte în contract este obligată să acorde prompt asistență Participantului sportiv aflat în

dificultate, în cazul situațiilor de forță majoră sau a unui eveniment pe care nici Organizatorul, nici colaboratorii

organizatorului, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

V. Drepturile si obligațiile Participantului sportiv

5.1. În cazul în care Participantul nu poate să participe la Evenimentul “Asaltul Lupilor Camp”, indiferent de motiv,

independent de motivele care stau la baza imposibilității sale de participare, taxa ce reprezinta rezervarea locului in
valoare de 250 ron NU se returneaza.

- in cazul in care Participantul a achitat doar rezervarea locului, suma de 250 ron nu se returneza

- in cazul in care Participantul a achitat integral pretul taberei, se returneza doar diferenta din care s-a scazut suma de

250 ron, ce rerezinta rezervarea locului

- incepand cu data de 27.10, respectiv cu 5 zile inainte de finalizarea inscrierilor, si 7 zile inainte de data inceperii

taberei, nu se mai poate returna nici o suma achitata (partial sau integral)

5.2. În cazul în care Participantul nu poate să participe la Evenimentul “Asaltul Lupilor Camp”, indiferent de motiv,

independent de motivele care stau la baza imposibilității sale de participare, si anunta Organizatorul din timp util (vezi

pct 5.1.), acesta poate:

a) să-și exercite dreptul de retragere, de care poate beneficia cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data

finalizarii inscrierilor, retragerea trebuie să fie exprimata neechivoc de către Participant, cu notificarea Organizatorului

in scris prin email. În situația exercitării dreptului de retragere, Organizatorul are obligația de a rambursa Participantului

sumele achitate conform Art. V, punctul 5.1.

b) să cesioneze contractul unei terțe persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile de participare la

Evenimentul “Asaltul Lupilor Camp”, cu obligația de a anunța Organizatorul in scris prin email cu cel puțin 3 zile

înaintea datei de plecare.

5.3. Participantul este obligat să comunice Organizatorului, în termen de 3 zile calendaristice de la primirea înștiințării

prevăzute la Art. IV pct. 4.1. privind modificarea prevederilor esențiale ale contractului Evenimentului “Asaltul Lupilor

Camp”, astfel incat Participantul sa poata opta pentru:
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a) rezilierea / denunțarea unilaterală contractului fără plata penalităților sau

b) acceptarea noilor condiții ale contractului ulterior, astfel incat sa poata intra in vigoare posibilitățile de alocare a

sumei achitate conform Art. III, punctul 3.5.

5.4. În cazul în care Participantul sportiv decide să participe la Evenimentul asupra căruia s-au operat modificări, se

consideră că toate modificările au fost acceptate și Participantul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate

modificărilor de acest tip.

5.5. În cazul în care Participantul sportiv reziliază / denunța unilateral contractul în temeiul Art. V, pct. 5.3. sau

Organizatorul anulează Evenimentul sportiv înaintea datei de plecare, Participantul are dreptul:

a) să accepte la acelaşi preţ un alt Eveniment echivalent, conform Art. III, punctul 3.5

b) să accepte un Eveniment cu un pret mai mic sau mai mare, cu rambursarea / plata diferenţei de preţ, în sensul

rambursării / platii diferenţei de preţ dintre cele două Evenimente, la momentul încheierii noului contract-cadru;

conform Art. III, punctul 3.5

c) sau să i se ramburseze sumele achitate in cazul anularii Evenimentului, conform Art. III, punctul 3.5

5.6. În toate cazurile menţionate in Art. V, pct. 5.5., Participantul are dreptul să solicite Organizatorului o despăgubire,

al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, dar nu

mai mult de dublul pretului achitat, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat pe website-ul Organizatorului,

corespunzător Evenimentului “Asaltul Lupilor Camp”, iar Organizatorul a informat în scris Participantul cu cel puţin 7

zile calendaristice premergătoare datei plecării;

b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră, asa cum este ea definite de lege, (circumstanţe imprevizibile,

independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi

depuse) sau unor cauze dintre cele prevăzute la Art. IV pct. 4.2. lit. b);

c) anularea s-a făcut la initiativa Participantului, Art. IV pct. 4.2. lit. a);

5.7. Participantul are dreptul să rezilieze / denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul

în care rezilierea / denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat să despăgubească Organizatorul pentru

prejudiciul creat acestuia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.

Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului evenimentului contractat.

5.8. Participantul este obligat să achite pretul / taxa de intrare (daca este cazul) la diversele obiective turistice vizitate.

5.9. Participantul este obligat să respecte conditiile de cazare, respectiv fumat, comportament civilizat, politicos, atât cu

ceilalti participanti cat si cu personalul unitatii de cazare si sa folosească bunurile din dotarea cazarii ca un bun

proprietar și potrivit destinației lor. Organizatorul nu se face vinovat de eventualele pagube produse sau vătămări

suferite ca urmare a nerespectării acestui aliniat. Participantul este obligat sa plateasca orice despagubire / paguba

efectuata din culpa sa. Pentru orice problema aparuta Participantul trebuie sa anunte imediat unul dintre organizatori.

5.10. Participantul are obligația sa respecte programul stabilit si anuntat de Organizator, pentru Evenimentul “Asaltul

Lupilor Camp” contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către Participant a

programului și a orarului, vor fi suportate de către acesta.

5.11. Participantul are obligația:

a) să respecte programul stabilit si anuntat și să nu se abată de la traseul stabilit / marcat
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b) să respecte indicațiile organizatorilor și să aibă un comportament civilizat cu toate persoanele prezente sau întâlnite

în timpul desfășurării sesiunilor de antrenament (ceilalti participanti, alti turiști, personalul unitatii de cazare etc)

c) Pe parcursul desfășurării tuturor sesiunilor de antrenament, Participantul trebuie sa:

- sa respecte indicatiile date de organizatori / instructori

- sa ramana grupati, sa nu paraseasca grupul

- daca este cazul sa solicite ajutor si / sau explicatii suplimentare

- pe parcusurul intregului Eveniment “Asaltul Lupilor Camp” trebuie sa primeze spiritul de fair-play si

camaraderie intre participantii si organizatori

d) sa nu fie sub influenta bauturilor alcoolice si/sau a drogurilor, a substantelor halucinogene, a stupefiantelor sau a

oricaror medicamente de orice natura ce pot impiedica activitatea fizica sau psihica

e) să nu consume băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise de lege, inainte sau în timpul desfășurării sesiunilor de

antrenament, să nu fumeze în locurile publice, sau unde nu este permis fumatul, si nici în timpul desfășurării sesiunilor

de antrenament

f) să nu distrugă bunurile existente în unitatea de cazare, să nu arunce resturi alimentare, ambalaje sau orice alte

materiale care nu sunt biodegradabile în afara locurilor special amenajate

g) să înștiințeze Organizatorul în cazul apariției oricăror probleme apărute în timpul desfășurării evenimentelor și să nu

efectueze acțiuni care necesită efort fizic în cazul apariției unor problemelor medicale.

5.12. Participantul declara pe propria raspundere ca:

a) este major, a citit si a luat la cunostiinta si a completat corect si complet - Contractul - cadru al evenimentului sportiv

“Asaltul Lupilor Camp”– si ca este de acord in totalitate cu prezentul contract

b) este apt din punct de vedere fizic si psihic (dovedit medical) pentru efort fizic, indiferent de conditiile meteo specifice,

fiind responsabil  in totalitate de propriile actiuni

c) este informat in legatura cu riscurile care sunt legate de practicarea alergarii trail si antrenamentele in aer liber

(acestea incluzand, cu titlu exemplificativ, dar nu limitative la :  coliziuni cu pietre, copaci, caderi, alunecari, taieturi,

zgarieturi, fracturi, alte tipuri de rani; efort fizic, etc;); este constient de toate riscurile implicate si ii exonereaza de

raspundere pe Organizatori.

d) este de acord si nu are nici o pretentie fata de Organizatori in a folosi imaginile foto si video in care este surprins,

imagini realizate in timpul evenimentului “Asaltul Lupilor Camp”. Organizatorul isi rezerva dreptul de a folosi in mod

legal, in nume propriu, orice material foto & video si audio cu participantii, din timpul desfasurarii evenimentului.

e) detine asigurare medicala sau isi asuma toate cheltuielile cauzate de o posibila accidentare pentru care organizatorii

evenimentului nu se fac culpabili

VI. Reclamații

6.1. În cazul în care Participantul este nemulțumit de serviciile evenimentului “Asaltul Lupilor Camp”, acesta are

obligația de a întocmi o sesizare în scris la fața locului, clar și explicit, cu privire la deficiențele constatate, si va

transmite prompt si pe mail sesizarea lui.

Datele de contact ale organizatorului sunt:

Asociatia RUNCORP

Bucuresti, sectorul 3, str. Putul cu Roata nr. 8
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Certificat de inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor Nr. 95 / 2015

Cod Unic de Inregistrare: 34855984

Cod IBAN: RO75 CARP 0452 P113 2144 RO01

Banca: Patria Bank – Tineretului, Bucuresti

Telefon: 0720.590.422

E-mail: contact@asaltullupilor.ro / financiar@asaltullupilor.ro

6.2. Asociatia RUNCORP va acționa imediat si va lua toate demersurile pentru soluționarea sesizării.

Vor fi luate în considerare doar reclamațiile făcute în nume personal , in scris. Nu vor fi acceptate reclamațiile făcute în

numele mai multor persoane, si daca Organizatorul nu a fost informat în scris la data producerii evenimentului.

VII. Dispoziții finale

7.1. În cazul în care Participantul nu se prezinta la Evenimentul “Asaltul Lupilor Camp”, si nici nu anunta sub nici o

forma Organizatorul, acesta nu are niciun drept de retur sau compensatie a contravalorii evenimentului sau alte

pretenții de orice natură, fără a fi necesară intervenția instanțelor de judecată.

7.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu permite accesul pe parcursul desfășurării sesiunilor de antrenament

a persoanelor care nu sunt echipate corespunzător, a persoanelor care au consumat băuturi alcoolice sau incalca

orice prevedere de la Art. 5.11. si Art. 5.12..

7.3. Participarea la Evenimentul “Asaltul Lupilor Camp” și la activitățile din cadrul acestuia se fac in mod voluntar, pe

propria răspundere, fiecare persoană consimțind că nu a fost forțată, obligată în niciun fel să participe.

7.4. Participanții își asumă răspunderea pentru faptele lor și urmările acestora și pentru orice probleme apărute în

urma desfășurării activităților din cadrul evenimentelor din culpa lor.

7.5. În cazul nerespectării regulilor menționate mai sus, Asociatia RUNCORP este absolvită de orice responsabilitate

privind eventualele accidentări, raniri sau evenimente neplăcute.

7.6. Participantul declară că Asociatia RUNCORP l-a informat complet cu privire la condițiile si programul

Evenimentului “Asaltul Lupilor Camp”

7.7. Litigiile apărute între părți se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părțile înțeleg să se adreseze instanțelor de

judecată competente din raza Municipiului București.

7.8. Contractul-cadru va fi interpretat conform legilor din România.

7.9. Prezentul Contract-cadru a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Organizator Asociatia RUNCORP

Reprezentant legal

Nistor Christian

Participant al evenimentului sportiv

“Asaltul Lupilor Camp”

………………………………………………….
(nume si semnatura)


