A.C.S AIRSOFT CLUB CONSTANTA
Aleea Crinului, Eforie Nord, Constanta
www.airsoftclubconstanta.ro
Telefon: 0720.032.585
Email: office@airsoftclubconstanta.ro

Contract de adeziune nr............/.........................
1. Parti contractante
A.C.S AIRSOFT CLUB CONSTANTA cu sediul in Eforie Nord, Aleea Crinului, bl D1, avand codul de identificare fiscala
33876458/2014, cu contul bancar nr. RO55BTRLRONCRT0276635101 deschis la BancaTransilvania – sucursala Eforie Nord,
reprezentata prin Filimon Daniel in calitate de presedinte, denumit in continuare ACC, si
..........................................................................................., domiciliat in ..........................................................identificat cu CI,
serie ..........numarul.................................. , telefon........................................................denumit in continuare membru cotizant
a intervenit prezentul contract.
2. Obiectul contractului
2.1. Contractul de adeziune are ca obiect: stabilirea conditiilor in care membrul cotizant poate participa la jocurile de airsoft
la care este invitat al A.C.S AIRSOFT CLUB CONSTANTA.
3. Obligatiile partilor
3.1. ACC se obliga:
a) sa medieze relatiile sportive in memberi cotizanti;
b) sa invite membrul cotizant la actiuni de petrecere a timpului liber in vedera desfasurarii activitatii de tip airsoft;
c) sa ofere cadrul de reguli sigur si echidistant fata de toti membri cotizanti;
d) sa aplaneze orice conflict aparut in urma activitatii airsoftistice;
e) sa nu lanseze sau sa onoreze prezenta in mediul sportiv a tertilor care nu au citit regulile de joc sau de conduita in timpul
jocului de airsoft;
f) sa furnizeze membrilor cotizanti legitimatii care sa ateste faptul ca acestia sunt cunoscatori ai regulilor de joc, de siguranta
si a regulilor de conduita corecta pe terenul de joc sau manuind echipamentele de airsoft;
g) sa promoveze asociatia intr-o maniera in care sa avantajeze constant membri cotizanti;
h) sa puna la dispozitie medii virtuale in care membri cotizanti sa isi poata organiza jocuri;
i) sa excluda de pe lista invitatiilor persoanele care incalca regulamentele jocului sau a organizatiei;
j) sa incaseze lunar cotizatia convenita;
k) sa nu excluda membri cotizanti fara motiv sau fara ca acestia sa incalce regulile stabilite de club;
l) sa actioneze tot timpul in favoarea membri cotizanti;
m) sa puna la dispozitia membrilor cotizanti regulamentul de ordine interioara;
n) sa puna la dispozitia membrilor cotizanti a legitimatiilor in termen de 30 zile de la semnarea prezentului contract.
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3.2. Responsabilităţile membrului cotizant:
a) sa ceara si sa ia la cunostinta regulamentul de joc;
b) sa ceara si sa ia la cunostinta regulamentul de ordine interioara;
c) sa respecte toate regulamentele care se aplica situatiei de joc in care se afla;
d) sa respecte ceilalti membri cotizanti, bunurile materiale care il inconjoara in timpul jocului de airsoft, si staff-ul ACC;
e) sa urmeze sfaturile si indicatiile staff-ului ACC;
f) sa evite prin orice mijloace sa se raneasca pe el sau pe alti colegi, fiind direct raspunzator pentru aceste evenimente.
g) sa anunte prin caile de comunicare mentionate in contractul ACC-ul de orice incalcare a regulamentului, in timp util pentru
a se lua masurile care se impun.
h) sa plateasca cotizatia lunara la timp.
i) sa semneze anual declaratiile pe proprie raspundere furnizate de catre ACC, si sa respecte articolele prevazute in acestea.
4. Desfasurarea contractului
Desfasurarea contractului este conditionata de acceptul ambelor parti asupra regulamentelor de joc specifice, regulamentului
de ordine interiora si declaratia pe propria raspundere pentru intelegerea riscurilor si a raspunderilor fiecarei parti.
Contractul va fi interpretat de ambele parti conform principiului bunei credinte.
Desfasurarea contractului implica transmiterea invitatiilor catre membri cotizanti, care urmeaza sa participe toti de comun
acord si prin consimtamant propriu la un joc recreativ de airsoft. Pe toata durata jocurilor responsabilitatea faptelor si
urmarilor acestor fapte cade de comun acord in sarcina fiecarui membru cotizant in parte.
Asociatia Club Sportiv Airsoft Club Constanta nu dispune de baza materiala si logistica pentru a organiza legal jocuri de airsoft
motiv pentru care aceasta are o activitate strict consultativa si de arbitraj, stabilind reguli de buna conduita a jocului,
regulamente specifice scenariilor, regulamente specifice jocului de airsoft si incearca mentinerea unui bun climat pe
terenurile de joc, cat si crearea unei baze de date cu membri cotizanti sau invitati practicanti de airsoft cu interese de joc
similare.
5. Durata contractului
5.1. Contractul se incheie pe o perioada nedeterminata incepand cu data de ....................................
6. Medii virtuale
Pe toata durata contractului, ACC pune la dispozitia membrilor cotizanti medii virtuale menite sa asigure o buna desfasurare a
tuturor evenimentelor. Mediile virtuale recunoscute de asociatie sunt: pagina de facebook a clubului, grupul de membri
cotizanti ACC, grupul Airsoft Club Constanta, website-ul www.airsoftclubconstanta.ro si forumul asociatiei.
6.1. ACC-ul se obliga sa pastreze mediile virtual curate, cu informatii corecte si de actualitate.
6.2 ACC-ul se obliga sa posteze public invitatiile jocurilor de duminica, scenariile sau reguli specifice scenariului.
6.3 ACC-ul se obliga faca publica orice schimbare de regulamente, cotizatii, sa orice informatie importanta pentru membri
cotizanti cu cel putin 15 zile inainte de intrarea lor in viguare.
6.4 Membrul cotizant are obligatia sa verifice periodic mediile virtuale, sa informeze cu privire la orice informatie noua si sa
ceara orice lamurire suplimentara de la conducerea ACC.
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7.Proprietati intelectuale
7.1. Logoul ACC, cat si toate insemnele care poarta denumirea clubului sunt proprietati intelectuale ale asociatiei.
7.2 Documentele, insemnele distinctive, materialele pentru scenarii si toate bunurile si, sau proprietatile intelectuale puse la
dispozitie de catre ACC, sunt proprietatea Asociatiei Club Sportiv Airsoft Club Constanta.
7.3 Membri cotizanti nu au dreptul sa foloseasca insemnele/proprietatile intelectuale ale clubului in nici un alt
scop/eveniment, altele decat cele organizate de catre ACC fara acordul asociatiei in scris, in mod contrar ne vom adresa
instantelor competente.
7.4 In timpul evenimentelor, membri cotizanti pot fi fotografiati/filmati, doar cu scopul de promovare a clubului.
7.5 Membri cotizanti au dreptul de a solicita stergerea oricarei fotografii/filmari in care ei apar de pe orice mediu controlat de
catre ACC.
8.Proprietati materialele
La inceperea contractului, sau in perioada derularii prezentului contract ACC poate pune la dispozitia membrilor sai gratuit,
contracost, sau in sistem de coplata bunuri materiale necesare la buna desfasurare a contractului/evenimentelor care pot
aparea (tricouri, ecusoane, patchuri, steaguri, banderole etc)
8.1. La solicitarea ACC membrul cotizant este obligat sa poarte in public materialele de promovare ale clubului daca alege sa
participe la evenimentele unde acest lucru este anuntat ca obligatoriu.
8.2 Membrul cotizant are obligatia sa pastreze pe cat posibil in stare buna toate proprietatile materiale ale clubului si sa nu le
distruga voit.
8.3 La incetarea prezentului contract membrul cotizant este obligat sa nu mai foloseasca bunurile materiale sau proprietatile
intelectuale ale clubului, si sa inceteze a obtine orice fel de avantaj ar putea avea prin folosirea lor (acces in zone
restrictionate, terenuri de joaca, discount-uri de la magazine de profil etc.)
8.4 In timpul in care membri poarta insemnele clubului, acestia trebuie sa aibe o conduita morala normala si responsabila.
Acestia trebuie sa evite orice divergenta posibila (purtand tricoul clubului si afisand o replica in public).
8.5 ACC poate interzice oricand oricarui membru sa mai poarte insemnele sale.
9.Valoarea contractului
9.1. Fiecare membru are obligatia de a achita o cotizatie lunara in cuantum 15 lei.
9.2 Neplata cotizatiei NU poate atrage dupa sine penalitati pretinse.
9.3 Neplata partiala sau integrala in termen de 2 luni duce la suspendarea calitatii de membru cotizant iar neplata cotizatiee
pentru o perioada de 6 luni duce la excluderea din ACC.
10. Comunicări
10.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris pe
mailul ACC. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
10.2 Adresa de e-mail oficiala este: reclamatii@airsoftclubconstanta.ro
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11. Soluţionarea litigiilor
11.1 Litigiile aparute intre parti cu privire la prezentul contract se vor solutiona in prima faza pe cale amiabila.
11.2. In cazul in care aceste litigii nu vor putea fi solutionate pe cale amiabila, atunci partile se vor adresa instantelor
competente din Romania.
12. Rezilierea contractului
12.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul celeilalte parti de a cere
rezilierea contractului .
12.2. ACC îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de adeziune in scris prin notificare, în 30 de zile de la apariţia
unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
12.3. Beneficiarul are dreptul de a solicita rezilierea contractului fara nici un fel de motivare.
13. Parti integrante ale contractului
Fac parte integranta din prezentul contract urmatoarele documente:
13.1. Declaratia pe proprie raspundere.
13.2. Regulamentul de ordine interioara.

A.C.S AIRSOFT CLUB CONSTANTA

Membru cotizant

Presedinte: Filimon Daniel

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

Vicepresedinte: Jitaru Ionut

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

Secretar: Baciu Alexandru

Semnatura
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