
 

 

CONTRACT CADRU PRESTARE SERVICII DE MONITOR SNOWBOARD 

 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

MIRCEA PAUL. ALEXANDRU PFA cu sediul social în Balotesti, sos. Unirii nr.194, jud Ilfov, înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerţului sub nr. F23/106/2019, cod fiscal 40681211, cont bancar 

RO06INGB0000999908993867 deschis la ING BANK sucursala Otopeni, în calitate de prestator, avand 

certificat de monitor nr 00289199 din data de 15.01.2018,  denumit in continuare Monitor 

pe de o parte, şi 

 .................................................................................................................(nume si prenume) domiciliat 

in........................................................................................................................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 de monitor de snowboard către beneficiar , 

pe perioada şi în condiţiile precizate în prezentul contract, 

respectiv: 

 locatia desfasurarii orelor de snowboard va fi aleasa exclusiv de catre monitor, in functie de 

starea partiilor si a instalatiilor din ziua prestarii serviciilor, de nivelul de pregatire al 

cursantului/cursantilor precum si de orice alte elemente care ar putea influenta buna 

desfasurare a cursurilor 

 Lecţiile durează 3-4 ore pe zi (nivel incepator)   / 2 ore (nivel mediu) 

 lectiile particulare se tarifeaza pe ora, la un tarif de .........../ora. 

 

2.2 Casca de schi este obligatorie pentru copiii pană la 14 ani.  

2.3 Lecțiile colective și cursurile colective se organizează pe grupe valorice (nivel tehnic / vârstă). 



III. DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Contractul se încheie pe o durată de ................................ începând de la ora...........din  data de 

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

IV. TARIFUL CONTRACTULUI 

4.1. Tariful contractului este de .................................................................... 

Contractul se considera incheiat la achitarea in contul prestatorului a tarifului conform prezentului 

capitol, indiferent de semnarea fizica a contractului, considerandu-se acceptati termenii si conditiile 

prezentului contract afisat pe site-ul prestatorului (www.onadventure.ro ) sau pe pagina de facebook a 

acestuia (https://www.facebook.com/wwwonadventure.ro/)  sau a evenimentului Snowboard Day 

Learn To Ride (https://facebook.com/events/699267027239333/)  

Tariful se va plăti în contul bancare al prestatorului mentionat la capitolul I al prezentului contract, pana  

la data efectuării prestaţie. 

Tariful indicat nu conţine asigurări în caz de accidente. Tarifele nu includ costul biletelor de transport pe 

cablu al beneficiarului sau al monitorului necesare pentru desfasurarea orelor de pregatire sau 

inchirierea echipamentului pentru desfasurarea orelor de pregatire. 

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. 

f) sa comunice schimbarile intervenite anterior desfasurarii evenimentelor la numerele de telefon 

furnizate de beneficiar si/sau la adresele de mail/mesageria de facebook de pe care a contactat 

monitorul  

 

5.2 Obligatiile prestatorului: 

www.onadventure.ro
https://www.facebook.com/wwwonadventure.ro/
https://facebook.com/events/699267027239333/


5.2.1 Monitorul garanteaza ca este calificat si are atestat profesional pentru desfasurarea activitatii de 

monitor de snowboard, in conformitate cu legislatia in vigoare la data incheierii prezentului contract si 

ca are dreptul de a presta serviciile aferente prezentului contract. 

5.2.2 Monitorul va presta serviciile aferente prezentului contract in cele mai bune conditii. Beneficiarul 

intelege ca aceasta obligatie este una de mijloace, monitorul depunand toate eforturile rezonabile 

pentru buna desfasurare a orelor de snowboard. 

5.2.3 In cazul in care beneficiarul nu detine echipament adecvat, va insoti beneficiarul pana la un centru 

de inchiriere pentru procurarea acestuie pe perioada orelor de curs. Monitorul nu va fi responsabil in 

niciun fel de buna functionare a echipamentului inchiriat, de costul aferent inchirierii acestuia sau de 

accidentari din cauza/in legatura cu folosirea echipamentului. 

5.2.4 Monitorul are 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 celorlalte persoane de pe partie. 

3. Nerespectarea deliberată a normelor de conduită pe pârtiile de schi. 

4. Consumul de băuturi alcoolice sau alte substante interzise de lege precum si medicamente care ar 

afecta atentia/conditia fizica a beneficiarului. 

5. Condiţii meteorologice nefavorabile (în acest caz cursul va fi reprogramat). 

Prestatorul nu este răspunzător pentru funcţionarea defectuoasă a echipamentului beneficiarului/ 

inchiriat de beneficiar şi/sau de  eventuale incidente produse pe urma utilizării acestuia sau eventuale 

accidente produse prin nerespectarea indicaţiilor monitorului sau alţi factori externi. 

5.2.5 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 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 conform prezentului contract. 

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 



6.1 Monitorul poate inceta contractul, cu restituirea prestatiei sau cu reprogramarea cursului intr-o alta 

zi/la o alta ora decat cea agreata, cu notificarea prealabila a cursantului cu 12 ore inainte de inceperea 

evenimentului, fara nicio penalitate. 

6.2 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. 5.2.5 , din prezentul contract; 

- cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi; 

6.3. 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. COMUNICARE 

8.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice comunicare adresată de una dintre acestea celeilalte este 

valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului 

contract sau la adresa de mail onadventure.ro@gmail.com sau mesageria facebook pe profilul 

OnAdventure. 

8.2. 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. 

8.3 In cazul in care cursantul nu raspunde la numarul de telefon de pe care s-a facut rezervarea, fie 

telefonic/whatsapp/e-amail sau nu se prezinta pentru desfasurarea orelor la locul si ora convenite in 

contract, prestatorul nu se face raspunzator de neefectuarea cursului iar pretul contractului nu se va 

restitui. 

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.BENEFICIARI MINORI 

10.1 In cazul in care un minor sub 14 ani doreste sa contracteze serviciile monitorului, acesta o va face 

prin reprezentantul sau legal/tutuorele sau. 

10.2 Tutorele/Reprezentantul legal intelege si este de acord ca monitorul nu este personal specializat de 

supraveghere/ingrijire a minorului, prestatia sa rezumandu-se la aceea specifica de monitor de 

snowboard, neincumbandu-i in niciun fel alte obligatii in legatura cu minorul. 

10.3 Tutorele/Reprezentantul legal se obliga sa aduca la cunostinta monitorului orice conditie 

preexistenta care ar impiedica buna desfasurare  a orelor de curs (boli/ accidentari 

preexistente/alergii/ deficiente de vedere, auz, intelegere si orice alte conditii medicale care ar putea 

afecta buna desfasurare a cursului). 

 

XI. CLAUZE FINALE 

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile 

contractante. 

11.2. 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. 

PRESTATOR,  

Mircea Paul. Alexandru PFA 

 

 

BENEFICIAR, 

(Numele şi prenumele beneficiarului / tutorelui legal)  


