CONTRACT PENTRU MEMBRI SPORTIVI LEGITIMATI LA
ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV BUCHAREST WARRIORS
Contract Nr. __________
PĂRŢILE CONTRACTANTE:
Asociația Clubul Sportiv Bucharest Warriors, cu sediul în localitatea București, str. Zamfir Olaru, nr. 4, bl. 78, sc. 3, ap. 122,
sectorul 5, structura non-profit, apolitică, ce funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind fundațiile si
asociatiile, reprezentată de domnul Seremet Roman în calitate de preşedinte, denumita in continuare, Clubul şi membrul
sportiv legitimat
____________________________________, născut la data de _______________, fiul lui ________________ şi
al______________________, cu domiciliul în _________________________, str. ________________________________,
nr. ___ bl. ______, sc. ____, et. ____, ap. ______, județul/sector ___________, telefon ___________________, identificat
prin C.I./B.I. seria ______, nr. _____________, eliberat de ____________________ la data de ___________ CNP
_______________________, reprezentat prin parinti/gardian legal de catre ________________________________ cu
domiciliul în _________________________, str. ________________________________, nr. ___ bl. ______, sc. ____,et.
____, ap. ______, județul/sector ___________, telefon ___________________, identificat/a prin C.I./B.I. seria ______, nr.
_____________, eliberat de ____________________ la data de ___________ CNP _______________________ si
________________________________
cu
domiciliul
în
_________________________,
str.
________________________________, nr. ___ bl. ______, sc. ____, et. ____, ap. ______, județul/sector ___________,
telefon ___________________, identificat/a prin C.I./B.I. seria ______, nr. _____________, eliberat de
____________________ la data de ___________ CNP _______________________
OBIECTUL CONTRACTULUI:
Art. 1 - Obiectul contractului îl constituie drepturile şi obligațiile corelative ce revin Clubului şi membrului sportiv
legitimat în legătură cu activitatea de practicare a sportului Fotbal American. Acest contract confera membrilor
statutul de sportiv legitimat la Clubul Sportiv Bucharest Warriors.
DURATA CONTRACTULUI:
Art. 2 - Prezentul contract se încheie începând cu data de _____________ pana la data de _______________
cu drept de prelungire pe o perioadă negociabilă între părți de la un an, la cinci ani.
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:
A. Asociatia CLUBUL SPORTIV BUCHAREST WARRIORS se obligă:
Art. 3 - Să asigure personal de specialitate (antrenor, instructor,etc, ) necesar pregătirii membrului sportiv legitimat.
Art. 4 - Să asigure membrului sportiv legitimat, echipamentul minim necesar pentru pregătire şi de competiție ;
Art. 5 - Să ofere membrului sportiv legitimat posibilitatea de a participa şi de a juca in competițiile sportive locale,
nationale şi internationale;
Art. 6 - Să ofere membrului sportiv legitimat posibilitatea de a participa la stagii de pregătire (tehnică, fizică şi teoretică)
în vederea ridicării nivelului de cunostiinte, în cazul în care acesta are rezultate notabile în plan sportiv,
dovedeşte calități reale, respect, seriozitate, ambiție, dorință de pregătire şi afirmare;
Art. 7 - Să recomande membrul sportiv legitimat cu rezultate notabile, organizatiilor nationale si internationale (cluburi
din Europa, SUA, etc.) în vederea examinării si promovării acestuia in organizațiile membre ale Federației
Internationale de Fotbal American (IFAF);
Art. 8 - Să recompenseze în limita posibilitățiilor, precum şi în funcție de realizarea obiectivelor fixate, membrul sportiv
legitimat cu rezultate notabile în pregătire şi competiții, cu premii în bani, echipament sportiv, scutiri de la plata
taxei de membru sau alte metode.
Art. 9 - Sa informeze membrul sportiv legitimat de competitii si evenimente legate de activitatea Clubului prin oricare din
urmatoarele cai: e-mail, telefonic sau alte metode oficiale, in timpul antrenamentelor sau sedintelor.
B. MEMBRUL SPORTIV LEGITIMAT se obligă:
Art. 10 - Să participe regulat (conform planificării) la programul de antrenament al clubului precum şi la alte activități
cuprinse în programul de pregătire sportivă;
Art. 11 - Să nu absenteze în mod nejustificat de la antrenamentele şi activitățile cuprinse în programul de pregătire
sportivă;
Art. 12 - Să participe la activitățile de promovare a sportului fotbal american, a numelui şi a imaginii clubului precum şi a
sponsorilor si partenerilor clubului;
Art. 13 - Să participe la programele de recuperare şi refacere (activități recreative, stagii, tabere) stabilite de catre club;
Art. 14 - Să participe la competițiile oficiale (nationale şi internaționale) precum şi amicale (cupe) cuprinse în calendarul
sportiv al clubului numai la propunerea clubului;
Art. 15 - Să contribuie prin prestația sa, la realizarea obiectivelor de performanță, stabilite de club;
Art. 16 - Să manifeste respect permanent față de antrenori, instructori, oficiali şi față de orice grad sportiv superior
precum si fata de coechipieri;
Art. 17 - Să manifeste un comportament demn şi civilizat, atât pe teren, în sala de antrenament cât şi în afara acestora;
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Art. 18 - Să nu lezeze prin comportamentul său imaginea şi reputația clubului si partenerilor sai şi să nu facă declarații
defăimătoare la adresa clubului sau a membrilor acestuia;
Art. 19 - Să nu folosească tehnicile învățate în alte scopuri decât cele sportive;
Art. 20 - Să nu angajeze relații sau raporturi de orice fel cu mass-media fără aprobarea reprezentantului oficial al clubului;
Art. 21 - Să acorde clubului dreptul asupra imaginii individuale sau de grup;
Art. 22 - Să folosească, să păstreze exclusiv in scopurile predefinite şi să returneze la cererea clubului în cele mai bune
condiții materialele, echipamentele, uniformele, hainele si/sau echipamentele de protectie puse la dispoziție de
catre club pentru antrenamente, competiții sau alte activități sportive;
Art. 23 - Să respecte prevederile Statutului şi Regulamentelor clubului;
Art. 24 - Să prezinte bi-anual (o data la 6 luni) un certificat medical cu mentiunea ca poate practica sport de contact si
anume Fotbal American.
TAXA DE MEMBRU SPORTIV
Art. 25 - Membrul sportiv legitimat al Asociației Clubul Sportiv Bucharest Warriors se obligă să achite taxa de membru
stabilită anual prin una din urmatoarele modalitați:
1) Lunar, la primul antrenament de la inceputul fiecarei luni 2) Trimestrial
3) Anual
Art. 26 - Taxa lunara de membru este: 2016: _______ RON. 2017: _______ RON. 2018: _______ RON
Art. 27 - Taxa de membru achitată nu este returnabilă (rambursabilă) sub nici o forma. Membrul sportiv legitimat poate
fiscutit de la plata taxei in conditiile art.8 ;
CLAUZE SPECIALE
Art. 28 - Transferul la un alt club sau asociație din țară sau străinătate se realizează numai în baza acestui contract şi în
conformitate cu dispozițiile legii şi ale Regulamentului privind transferul sportivilor;
Art. 29 - Prezentul contract nu are ca efect dobândirea calității de “salariat” de către sportiv.
Art. 30 - Clubul sau/si reprezentantii sai nu răspund de eventualele accidentari provenite din executarea exercițiilor sau
drillurilor in timpul antrenamentelor. Clubul si/sau antrenorii săi vor face tot posibilul pentru
minimizarea/eliminarea accidentarilor din timpul antrenamentelor.
Art. 31 - Dobandirea calitatii de membru in componenta altor cluburi/structuri/asociatii de fotbal american si/sau flag
sunt interzise atata timp cat exista calitatea de membru sportiv legitimat la Asociatia Clubul Sportiv Bucharest
Warriors.
CLAUZE DE REZILIERE ŞI ÎNCETARE A CONTRACTULUI
Art. 32 - Denuntarea prezentului contract se poate face unilateral, cu condiția ca partea care o solicită să avizeze cealaltă
parte cu minim 15 zile înainte de data rezilierii, sa achite toate datoriile si sa returneze toate echipamentele si
accesoriile in acel termen de 15 zile, daca este cazul;
Art. 33 - Prezentul contract poate fi reziliat din inițiativa clubului, fără acordul celeilalte părți în cazul în care membrul
sportiv legitimat săvârşeşte fapte de natură să aducă prejudicii de orice fel clubului sau membrilor săi, precum şi
în cazul în care membrul sportiv legitimat, fără a avea motive întemeiate îşi încalcă obligațiile referitoare la
obiectivele de performanță şi programul de pregătire sportivă;
Art. 34 - În lipsa unei rezilieri sau denunțări solicitate de una dintre părți, contractul rămâne valabil până la data la care a
fost încheiat, chiar dacă membrul sportiv legitimat îşi întrerupe activitatea în cadrul clubului, cu excepția
situațiilor care fac imposibilă executarea contractului – incapacitate fizică, psihică, etc. sau întreruperea
activității, desființare, etc. de partea clubului;
Art. 35 - Comunicarea între părțile contractante se face în scris prin intermediul e-mail, fax sau scrisoare recomandată cu
confirmare de primire. În cazul scrisorilor recomandate cu confirmare de primire, data comunicării se va
considera data confirmării de primire a scrisorii.
RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
Art. 36 - Părțile convin ca, orice litigiu apărut să fie soluționat pe cale amiabilă, sau de către instanțele competente din
Bucuresti;
Art. 37 - Prezentul contract încheiat astăzi _________________, conține doua (2) pagini şi a fost redactat în două(2)
exemplare, câte unul (1) pentru fiecare parte
Reprezentant legal al
Asociatiei Clubul Sportiv Bucharest Warriors
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