EUROSKI GOLD SRL
CLUJ-NAPOCA, Mogosoaia 7/64
PL VATRA DORNEI, STR. PARCULUI FN – BAZA PARTIEI VEVERITA
contact@euroski.ro
0745305908
euroski.ro

CONTRACT CADRU DE PRESTARE SERVICII SPORTIV-RECREATIVE
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. Euroski Gold S.R.L. (Şcoala de Schi Euroski), cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Mogoşoaia 7/64, Punct de Lucru
Vatra Dornei, str. Parcului FN – Baza Partiei Veverita, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj, sub nr.
J12/3448/2004, cod fiscal 16791696, având contul nr. RO49BRDE130SV43517101300, în calitate de prestator, pe de o
parte,
şi
1.2.
.......................................................................,
domiciliat
în
....................................................,
str.
..............................................., nr. .........., bloc ............, scara .............., etaj ........, apartament ........., sector/judeţ
..................................., născut la data de ........................................., în .........................................., posesorul buletinului/cărţii
de identitate seria .........., nr. ......................., eliberat de .................................., cod numeric personal
............................................., în calitate de beneficiar (în cazul în care prezentul contract de prestare de servicii se adresează
unei persoane cu vârstă legală sub 18 ani, acesta va fi completat şi semnat de tutorele legal al beneficiarului de drept), pe
de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de prestări de servicii, cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului îl reprezintă prestarea de servicii sportiv - recreative pe pârtiile de schi (instrucţie în disciplina
sportivă schi sau snowboard) către client, pe perioada şi în condiţiile precizate în prezentul contract, respectiv:
.......................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Lecţiile durează 1 oră (55 min. instrucţie efectivă).
Cursurile durează 10 ore fiecare, respectiv 2 ore/zi. Casca de schi este obligatorie pentru copii pană la 14 ani. Lecțiile
colective și cursurile colective se organizează pe grupe valorice (nivel tehnic / vârstă).
2.2. Prestatorul se mai obligă să efectueze şi
................................................................................................................................................
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se încheie pe o durată de ................................ începând de la data de
............................................ora................... şi până la data de ...............................................ora............... .
IV. TARIFUL CONTRACTULUI
4.1. Tariful prestaţiei este de ................................................................... RON. Tariful se va plăti în numerar/cu ordin de plată
în contul prestatorului, la data efectuării prestaţiei: ................................................ . Tariful indicat nu conţine asigurări în caz
de accidente. Tarifele nu includ costul biletelor de transport pe cablu. La achitarea serviciului, clienţilor li se aduc la
cunoştinţă riscurile impuse de practicarea acestui sport. Serviciile plătite, neprestate din cauza sau lipsa beneficiarului nu
vor fi rambursate.
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
5.1. Prestatorul de servicii se obligă: a) să efectueze prestaţia la data şi ora precizată în prezentul contract; b) să asigure
beneficiarului o instrucţie de calitate compatibilă cu gradul de pregătire şi nivelul tehnic le care se situează; c) să aducă la
cunoştinţa beneficiarului normele generale de conduită pe pârtiile de schi şi să se asigure de respectarea acestora; d) să
verifice şi să monitorizeze echipamentul individual al beneficiarului şi starea de sănătate a acestuia; e) să ia toate măsurile
necesare pentru a crea un cadru de siguranţă pentru prestarea serviciilor.
5.1.1. Responsabilitatea prestatorului: Monitorii Euroski au dreptul de a suspenda un curs sau lecţie în următoarele cazuri:
1. Echipament specific deficitar sau inexistent. 2. Nerespectarea indicaţiilor monitorului, fapt care poate duce la periclitarea
integrităţii corporale a cursanţilor sau a celorlalţi schiori. 3. Nerespectarea deliberată a normelor de conduită pe pârtiile de
schi. 4. Consumul de băuturi alcoolice. 5. Condiţii meteorologice nefavorabile (în acest caz cursul va fi reprogramat).
Prestatorul Euroski Gold SRL nu este răspunzător pentru funcţionarea defectuoasă a echipamentului beneficiarului şi
eventuale incidente produse pe urma utilizării acestuia sau eventuale accidente produse prin nerespectarea indicaţiilor
monitorului sau alţi factori externi.
5.2. Beneficiarul serviciilor se obligă: a) să îşi procure şi să verifice buna funcţionare a echipamentului specific; b) să
cunoască şi să respecte normele de conduită pe pârtiile de schi; c) să respecte indicaţiile monitorului pe toată durata
desfăşurării contractului; d) să respecte regulile şi marcajele de pe pârtiile de schi sau să ceară asistentă monitorului; e) să
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declare anterior semnării contractului starea sa de sănătate sau orice alte elemente care ar împiedica buna desfăşurare a
activităţilor specifice. f) să achite tariful prestaţiei la data specificată în contract.
VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal arbitral/instanţe
judecătoreşti, în cazul în care beneficiarul: - nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. 5.2, din
prezentul contract; - este declarat în stare de incapacitate de plată; - cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de
prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
6.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, imediat, înainte
de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
VII. FORŢA MAJORĂ
7.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod
necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
7.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen imediat, producerea evenimentului şi
să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
7.3. Dacă în termen imediat de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea
de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre acestea să pretindă daune-interese.
VIII. NOTIFICĂRI
8.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită
dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
8.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de
primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
8.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia
dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
IX. LITIGII
9.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea,
executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
9.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti
competente.
X. CLAUZE FINALE
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
10.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi
înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
10.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, din care 1 s-a eliberat beneficiarului, astăzi
........................................, data semnării lui.

PRESTATOR,
Euroski Gold SRL (Şcoala de Schi EUROSKI)

BENEFICIAR,
(Numele şi prenumele beneficiarului / tutorelui legal

