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Contract - Cadru al Evenimentului sportiv din perioada 28 noiembrie – 01 decembrie 

"NOAPTEA LUPILOR – Intrarea în Noul An Dacic" 

 

 

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 vicepresedinte asociatie 

Nistor Christian, denumită în continuare Organizator, 
 

si 
 

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

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

avand telefon ..............................................., e-mail ............................................................................., în calitate de Participant sportiv,  

* Conform noului Regulament GDPR, datele marcate cu steluta, nu sunt obligatorii 
  

au convenit încheierea prezentului Contract – Cadru. 
 

I. Obiectul contractului 

1.1. Il constituie inscrierea la Evenimentul - "NOAPTEA LUPILOR – Intrarea în Noul An Dacic" ,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 - „NOAPTEA LUPILOR – 

Intrarea în Noul An Dacic”, Hotel Restaurant Sucidava, Corabia. Participarea la eveniment este conditionata de acceptarea si semnarea prezentului Contract - Cadru, de starea vremii 

(conditii meteorologice care pot pune in pericol viata participantilor sau a organizatorilor, acestea includ dar nu se rezuma la coduri meteo de vreme rea, ploi abundente, descarcari 

electrice, caderi de pietre etc), de crearea unui grup minim de 20 persoane (numar minim de participanti =  20 persoane / numar maxim de participanti = 30 persoane), dar si de 

masurile ANTI-COVID-19 obligatorii impuse de lege, cum ar fi:  

– NU aţi fost testat pozitiv COVID-19 in ultimele 14 zile  

– NU aveţi la data evenimentului și nici nu aţi avut în ultimele 14 zile unul din simptomele: febra, tuse, gât iritat etc. 

– Vor fi respectate toate normele de igienă, siguraţă şi distanţare fizică impuse prin lege 

II. Încheierea contractului 

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

III. Prețul contractului și modalități de plată 

3.1. Prețul evenimentului este de specificat mai jos, dar si pe site-ul asociatiei si/sau pe pagina de Facebook.  

Acest eveniment este recomandat doar adulţilor indiferent de condiţia lor fizică , transportul nefiind asigurat, acesta se face în regim propriu. 

 

 

PROGRAM EVENIMENT (programul este orientativ) 

Sâmbătă 28 noiembrie 

Check-In 

Timp Liber, admirăm împrejurimile 

Cină 

Seară karaoke  

 

Duminică 29 noiembrie 

Mic dejun 

Plimbare cu vaporaşul pe Dunare 1,5 h 

Prânz 

Timp liber 

NOAPTEA LUPILOR – Revelionul Lupilor 

Masă Festivă 

Foc de tabără, Dans & Muzică bună 

Luni 30 noiembrie 

Mic dejun 

Vizitarea Cetăţii Sucidava 

* Prânz tradiţional cu ocazia zilei Romaniei 

* Şedinţă de pescuit 

* Cină 

Marţi 01 decembrie 

* Mic dejun 

* Check out 

 

* Activităţile notate cu „*” sunt incluse doar în pachetul cu trei nopţi de cazare. 
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În funcţie de preferinţe aveţi posibilitatea de a alege unul din cele două pachete de înscriere, cu două sau trei nopţi cazare. 

Cazarea se face la Hotel Sucidava, loc. Corabia, jud. Olt, asigurâdu-se tot confortul necesar desfăşurării evenimentului, atât prin intimitatea locaţiei cat şi prin spaţiile foarte 

generoase. 

 

Pachet cazare două nopţi, Hotel Restaurant Sucidava, Corabia 

PREŢ: 520 ron / persoana SAU 1000 ron / 2 persoane 

– Loc în camera DBL în perioada 28 noiembrie – 30 noiembrie  

– Masă pensiune completă  

(sâmbătă: cină | duminică: mic dejun, prânz, masă festivă | luni: mic dejun) 

– Foc de tabără 

– Seară Karaoke 

– Plimbare de 1,5 h cu vaporul pe Dunăre 

– Vizitarea Cetăţii Sucidava 

– Fotografii din timpul evenimentului  

(se descarcă de pe pagina de FB a evenimentului) 

 

Pachet cazare trei nopţi, Hotel Restaurant Sucidava, Corabia 

PREŢ: 680 ron / persoana SAU 1300 ron / 2 persoane 

– Loc în camera DBL în perioada 28 noiembrie – 01 decembrie  

– Masă pensiune completă  

(sâmbătă: cină | duminică: mic dejun, prânz, masă festivă | luni: mic dejun,  

prânz tradiţional cu ocazia zilei Romaniei, cină | marţi: mic dejun) 

– Foc de tabără 

– Seară Karaoke 

– Plimbare de 1,5h cu vaporul pe Dunăre 

– Vizitarea Cetăţii Sucidava 

– Şedinţă de pescuit în Dunăre 

– Fotografii din timpul evenimentului  

(se descarcă de pe pagina de FB a evenimentului) 

 

3.2. Perioada de inscriere 10.10.2020 – 25.11.2020 sau pana la completarea locurilor. 

Plata se efectueaza cu OP prin transfer bancar sau online, cu cardul prin serviciul securizat MobilPay. Pentru orice inscriere, se va acorda participantului, dovada platii care consta in 

factura aferenta, înscrierile se pot face doar achitând taxa integral. 

Inscrierile sunt limitate, fiind conditionate de numarul de locuri, Evenimentul - "NOAPTEA LUPILOR – Intrarea în Noul An Dacic" organizandu-se cu un grup minim de 20 persoane 

(numar minim de participanti =  20 persoane / numar maxim de participanti = 30 persoane). 

Întrucât este un eveniment privat ne rezervăm dreptul de a ne selecta participanţii. 

3.3. In cazul reprogramarii sau anularii evenimentului, indiferent de motiv, există 3 posibilități de alocare 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 noului eveniment 

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

c) În cazul anularii evenimentului, la solicitarea participantului, banii se pot recupera integral în termen de 5 zile lucrătoare din momentul comunicării contului bancar pentru returnarea 

contravalorii achitate.  

d) În cazul anularii evenimentului, în urma măsurilor anti-COVID impuse de lege, taxa de înscriere va fi returnată integral tuturor participanţilor.  

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 cu cel puțin 5 zile înainte de data evenimentului.  

Informarea se va face în timp util (mail, website, Facebook) pentru a permite Participantului sa ia o decizie conform Art. III, punctul 3.3. 

4.2. Asociatia RunCorp este răspunzătoare pentru 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;  

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: starea de urgenţă / alertă cauzată de COVID-19, sau măsuri legale ce vor interzice desfăşurarea evenimentului datorită COVID-19, prognoza meteo 

nefavorabilă (conditii meteorologice care pot pune in pericol viata participantilor sau a organizatorilor, acestea includ dar nu se rezuma la coduri meteo de vreme rea, ploi abundente, 

descarcari electrice, caderi de pietre etc), întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijloacelor de transport, accidente, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice, 

sau neformarea grupului minim de 20 persoane, etc. 

4.3. În cazul în care se reprogrameaza sau anulează un anumit eveniment, indiferent de motiv, intra in vigoare posibilitățile de alocare a sumei achitate conform Art. III, punctul 3.3.  

4.4. Asociatia RunCorp are obligația să furnizeze Participantului prin orice mijloace de comunicare electronice (e-mail, website, Facebook) cu cel puțin 3 zile înainte de data 

evenimentului, următoarele informații: 

a) ora și locul intalnirii pentru Evenimentul „NOAPTEA LUPILOR – Intrarea în Noul An Dacic” 

b) programul complet / desfasuratorul pentru Evenimentul – „NOAPTEA LUPILOR – Intrarea în Noul An Dacic” 

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

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

5.1. În cazul în care Participantul nu mai poate să participe la Evenimentul – „NOAPTEA LUPILOR – Intrarea în Noul An Dacic”, independent de motivele care stau la baza imposibilității 

de participare, acesta poate:  
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a) să cesioneze contractul unei terțe persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile de participare la Evenimentul - „NOAPTEA LUPILOR – Intrarea în Noul An Dacic”, cu obligația 

de a anunța Organizatorul prin e-mail cu cel puțin 3 zile înaintea datei evenimentului.  

b) in cazul în care Participantul nu mai poate participa la Evenimentul - „NOAPTEA LUPILOR – Intrarea în Noul An Dacic”, pana la data de 17 noiembrie 2020  isi poate primi suma 

achitata inapoi, din care se scad 30 ron ce reprezinta comisioanele procesatorului de card si comisioanele bancare. Incepand cu data de 18 noiembrie 2020 – NU se mai poate returna 

nici o suma achiata (total sau partial). 

c) in orice alte situatii in care organizatorul nu este anuntat / instiintat, iar participantul nu este prezent in ziua desfasurarii evenimentului, acesta isi pierde orice drept. 

5.2. 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 sau în timp util, înainte de începerea Evenimentului - „NOAPTEA LUPILOR – Intrarea în Noul An Dacic”, astfel incat Participantul sa poata opta pentru:   

a) rezilierea / denunțarea unilaterală contractului fără plata penalităților sau  b) acceptarea noilor condiții ale contractului, ulterior sa poata intra in vigoare posibilitățile de alocare a sumei 

achitate conform Art. III, punctul 3.3.  

5.3. În cazul în care Participantul 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.  

5.4. În cazul în care Participantul reziliază / denunța unilateral contractul în temeiul Art. V, pct. 5.2. sau Organizatorul anulează Evenimentul sportiv înaintea datei de plecare, 

Participantul are dreptul:  

a) să i se ramburseze sumele achitate în virtutea contractului. 

b) să accepte la acelaşi preţ un alt Eveniment sportiv echivalent  

c) 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; 

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

5.6. Participantii au urmatoarele obligații: 

a) să respecte programul stabilit si anuntat  

b) să respecte indicațiile organizatorilor si ale ghizilor in ceea ce priveste traseul cu vaporul pe Dunăre si vizitarea Cetăţii Sucidava, să nu se abată de la traseul stabilit și să aibă un 

comportament civilizat cu toate persoanele prezente sau întâlnite în timpul desfășurării evenimentului   

c) 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 

d) să nu consume băuturi alcoolice sau substanțe interzise de lege, să nu fumeze în locurile publice unde nu este permis fumatul 

e) să nu arunce resturi alimentare, ambalaje sau orice alte materiale care nu sunt biodegradabile în afara locurilor special amenajate; 

f) 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 

problemelor medicale. 

5.7. Participantul declara pe propria raspundere ca: 

a) ca a citit, a inteles, a completat corect si complet, a semnat si este in totalitate de acord si va respecta Contractul - Cadru al evenimentului sportiv – „NOAPTEA LUPILOR – Intrarea în 

Noul An Dacic” - din perioada 28 noiembrie – 01 decembrie 

b) este apt din punct de vedere medical, fizic si psihic (dovedit medical), indiferent de conditiile meteo specifice din ziua evenimentului, fiind responsabil  in totalitate de propriile actiuni  

c) MĂSURI ANTI-COVID-19 

– NU a fost testat pozitiv COVID-19 in ultimele 14 zile  

– NU are la data evenimentului și nici nu a avut în ultimele 14 zile unul din simptomele: febra, tuse, gât iritat etc. 

– este de acord sa i se ia temperatura. Cei care au o temperatură mai mare de 37,3 grade din păcate nu vor putea participa 

– va respecta toate normele de igienă, siguraţă şi distanţare fizică impuse prin lege 

d) este informat in legatura cu riscurile ce sunt legate de animalele salbatice. Participantul nu trebuie sa se abată de la traseul stabilit / marcat, nu trebuie sa se indeparteze de grup, nu 

trebuie sa se apropie de animalele salbatice, deoarece orice specie, oricat de mica, poate avea un comportament imprevizibil, independent de comportamentul uman. 

e) prin inscrierea si participarea la eveniment toate persoanele declara pe proprie raspundere ca detin o asigurare medicala si  / sau isi asuma cheltuielile cauzate de o posibila 

accidentare, fiind in totalitate responsabili de propriile actiuni, iar Organizatorii nu sunt raspunzatori de orice accidentare survenita, prejudiciu, accident sau deces. 

f) 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. 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.  

Organizatorul are dreptul de a folosi orice material foto & video si audio cu participantii in vederea promovarii evenimentelor ulterioare organizate de acesta, singur sau impreuna cu terti 

parteneri, acestea incluzand dar fara a se limita la: postari pe retelele sociale, reclama/promovare pe retelele sociale, motoare de cautare, sau orice alt tip de promovare online si offline 

(bannere, roll-up-uri, afise, flyere, spoturi TV, etc), acestea putand fi distribuite/afisate in spatial public. 

g) este de acord si nu are nici o pretentie fata de Organizatori in a folosi datele sale de contact (adresa, email, telefon) pentru notificari de marketing ale Organizatorului si partenerilor 

sai. Participantul are dreptul de a solicita in mod explicit intreruperea notificarilor de marketing ale Organizatorului, acesta fiind obligat de a respecta cerinta Participantului. 

VI. Reclamații 

6.1. În cazul în care Participantul este nemulțumit de serviciile evenimentului, 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. 
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Datele de contact ale organizatorului sunt: 

Asociatia RUNCORP   |   Bucuresti, sectorul 3, str. Putul cu Roata nr. 8 

Certificat de inregistrare in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor Nr. 95 / 2015 

Cod Unic de Inregistrare: 34855984  

Telefon: 0720.590.422   |   E-mail: contact@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. 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. Participarea la Evenimentul „NOAPTEA LUPILOR – Intrarea în Noul An Dacic” 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. 

Deasemeni, intrucât este un eveniment privat ne rezervăm dreptul de a ne selecta participanţii. 

7.2. 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. 

7.3. În cazul nerespectării regulilor menționate mai sus, Asociatia RUNCORP este absolvită de orice responsabilitate privind eventualele accidentări sau evenimente neplăcute. 

7.4. Participantul declară că Asociatia RUNCORP l-a informat cu privire la condițiile si programul Evenimentului - „NOAPTEA LUPILOR – Intrarea în Noul An Dacic”. 

7.5. 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. 

7.6. Contractul - Cadru va fi interpretat conform legilor din România. 

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

 

 

 

 

 

 

Organizator Asociatia RUNCORP 
Reprezentant legal - Nistor Christian 

 
 
 
 

Participant al evenimentului  
„NOAPTEA LUPILOR – Intrarea în Noul An Dacic” 
 
…………………………..........................………………………. 
 


