Asociatia Clubul Sportiv CARP ZONE
CUI 23593446
CIS Nr. B/A2/00066/2008

Contract de legitimare sportiv

I. PARTILE CONTRACTANTE:
Intre:
Asociatia Clubul Sportiv Carp Zone, cu sediul in localitatea Bucuresti, Strada Sg. Maj. Cara Anghel nr.8,
sector 6, organizatie nonprofit, apolitica, ce functioneaza in baza certificatului de inregistrare fiscala nr.
23593446, avand (certificatul de identitate sportiva) M.T.S. nr. B/A2/00066/2008, reprezentata prin domnul
FLORENTIN IUGA in calitate de presedinte
si sportivul
.......................…………………………….…, CNP………………….., CI, Seria…...Numarul…......….................,
nascut la data de……….., in orasul....……………, judetul...……….., cu domiciliul in ………….......................,
strada ………..............…................nr……, judetul/sector........................., telefon…………….... a intervenit
prezentul contract, incheiat in conformitate cu regulamentul Clubului Sportiv CARP ZONE.

II. VALIDITATEA CONTRACTULUI:
Art. 1. Prezentul contract este valid numai in cazul in cazul in care partea contractanta reprezentata de
sportiv este majora si nu este declarata incapabila de lege;
Art. 2. In cazul in care partea contractanta reprezentata de sportiv este minora, contractul este valid numai
daca este incheiat cu incuvintarea parintilor sau a tutorelui legal si semnat de catre acestia*;

III. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Art. 3. Obiectul contractului il constituie drepturile si obligatiile ce revin sportivului in legatura cu activitatea
de participare la Campionatul National de Pescuit la ................................, desfasurata in calitate de sportiv
legitimat in cadrul clubului, precum si cu alte competitii de pescuit in care acesta reprezinta clubul si/sau
beneficiaza de sustinere de orice fel din partea clubului.

IV. DURATA CONTRACTULUI:
Art. 4. Prezentul contract se incheie pentru perioda anului calendaristic in curs, incepand de la data
de………........, cu drept de prelungire. Prelungirea se face pe o perioda negociabila intre parti, numai in
scris, ca act aditional la prezentul contract.
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V. OBLIGATIILE PARTILOR:
A.

CLUBUL SPORTIV CARP ZONE se obliga:

Art.5. Sa asigure consultanta de specialitate necesara pregatirii sportivului la cel mai inalt nivel, in
conformitate cu normele sportului de performanta si a obiectivelor fixate;
Art.6. Sa asigure sportivului, atunci cand este posibil, echipamentul de pregatire si de competitie;
Art.7. Sa ofere sportivului posibilitatea de a se antrena;
Art.8. Sa ofere sportivului posibilitatea de a participa si afirma la competitiile sportive interne si externe;
Art.9. Sa recomande si sa permita participarea sportivului la stagii, cursuri si seminarii de specialitate in
vederea ridicarii nivelului de pregatire, in cazul in care acesta are rezultate notabile in plan sportiv,
dovedeste calitati reale, respect, seriozitate, ambitie, dorinta de pregatire si afirmare;
Art.10. Sa recompenseze sportivul cu rezultate notabile in competitii, in limita posibilitatilor, precum si in
functie de realizarea obiectivelor fixate, cu premii in bani, echipament sportiv sau aprecieri constand in cupe
si diplome de recunoastere a calitatilor sportive in cadrul clubului.
Art.11. Sa foloseasca fondurile obtinute din sponsorizari sau activitati ale clubului, in favoarea pregatirii
sportivului sau pentru reducerea eforturilor financiare ale acestuia, cu ocazia participarii la diferite competitii;
B.

SPORTIVUL se obliga:

Art.12. Sa participe conform planificarii (in masura posibilitatilor) la programul de antrenament al clubului
precum si la alte activitati practice sau teoretice cuprinse in programul de pregatire sportiva;
Art.13. Sa participe la activitatile de promovare a sportului practicat, a numelui si imaginii clubului si a
membrilor acestuia dar si la promovarea imaginii sponsorilor;
Art.14. Sa participe la actiunile de organizare ale competitiilor cuprinse in calendarul clubului, la cererea
conducerii acestuia;
Art.15. Sa contribuie prin prestatia sa la realizarea obiectivelor de performanta stabilite de conducerea
clubului;
Art.16. Sa pastreze confidentialitatea tehnicilor, nadelor si a strategiei competitionale a clubului si/sau a
membrilor acestuia in mod particular, in caz contrar clubul poate dispune masuri disciplinare in functie de
gravitatea faptei, conform prevederilor statutare;
Art.17. Sa manifeste respect permanent fata de colegi, sponsori, participanti la competitii, precum si fata de
organizatori, administratori de fonduri piscicole si asistenta.
Art.18. Sa nu lezeze prin comportamentul sau imaginea si reputatia clubului, a forurilor superioare la care
este afiliat clubul sau a sponsorilor si sa nu faca declaratii defaimatoare la adresa clubului sau a membrilor
acestuia;
Art.19. Sa nu angajeze relatii sau raporturi de orice fel cu mass-media fara aprobarea presedintelui clubului
si sa intrerupa orice comunicare legata de actiunile sau deciziile clubului atunci cand conducerea clubului o
solicita in mod explicit, pe perioada stabilita;
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Art.20. Sa acorde conducerii clubului dreptul asupra imaginii individuale si sa foloseasca in competitii, atunci
cand se impune si nu exista alte restrictii, articolele vestimentare purtand insemnele CARP ZONE si ale
sponsorilor, stabilite de catre club in sezonul competitional curent;
Art.21. Sa acorde conducerii clubului dreptul de a incheia in numele sau contracte si conventii referitoare la
pregatirea de specialitate, sponsorizari si promovarea imaginii sponsorilor;
Art.22. Sa nu foloseasca sponsorizari incheiate in nume personal, atunci cand este necesara promovarea
imaginii sponsorilor prin diverse forme vizuale (bannere, accesorii vestimentare, etc.) care nu includ si
insemnele clubului, decat cu aprobarea conducerii clubului;
Art.23. Sa foloseasca, sa pastreze, si sa returneze in cele mai bune conditii materialele puse la dispozitie de
conducerea clubului pentru antrenamente, competii sau alte activitati sportive.
Art.24. Sa cunoasca si sa respecte prevederile Statului si Regulamentului clubului, precum si deciziile
adunarii generale si ale consiliului de administratie.

VI. ALTE CLAUZE
Art.25. Participarea la competiile de pescuit, altele decat Campionatul National de Pescuit la fiecare proba
aleasa si calificari interne organizate de club, este optiunea libera si neconditionata a fiecarui sportiv;
Art.26. Clubul Sportiv CARP ZONE nu poate fi facut raspunzator in caz de accidentare, indiferent de natura
si urmarile acestuia;
Art.27. In cazul abaterilor de la Regulamentul si Statutul Clubului, sportivul se va supune deciziilor Consilului
de Conducere si Comisiei de Disciplina a clubului;
VII. CLAUZE SPECIALE
(se aplica numai sportivilor care reprezinta clubul la Campionatele sau Cupele Nationale organizate de FRPS)

Art.28. Transferul la un alt club sau asociatie in tara sau strainatate se realizeaza numai atunci cand
prezentul contract expira; in caz contrar, sportivul care se duce la alt club, reprezinta in competitii oficiale un
alt club sau participa in vreun concurs pe loturi in decursul perioadei de la parasirea clubului pana la
expirarea fireasca a contractului va plati catre CS CARP ZONE suma de 500 E (cinci sute euro) la cursul
BNR din ziua platii. Sportivul este considerat liber de contract numai la data efectuarii platii in contul CS
CARP ZONE;
Art.29. Cu acordul sportivului, CS CARP ZONE poate efectua transferul acestuia catre un alt club in
urmatoarele conditii :
temporar, pe o durata nu mai lunga de un sezon competitional, in conditiile negocierii unei sume de
transfer din care sportivului ii revine 50% ;
definitiv, in urma negocierii unei sume de transfer intre cluburi si a unei prime de transfer care ii
revine sportivului si care va fi suportata de clubul solicitant.
Art.30. Prezentul contract nu are ca efect dobandirea calitatii de “salariat” de catre sportiv.
Art.31. Reprezentantul legal al CS CARP ZONE este presedintele acestuia sau un alt membru al clubului
delegat de catre acesta in relatia cu diverse alte asociatii, institutii, mass-media sau sponsori.
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VIII. CLAUZE DE REZILIERE SI INCETARE A CONTRACTULUI:
Art.32. Rezilierea amiabila a prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor parti, cu
conditia ca partea care o solicita sa depuna un preaviz cu 30 zile inainte de data rezilierii;
Art.33. Prezentul contract poate fi reziliat din initiativa clubului, fara acordul celeilalte parti, in cazul in care
sportivul nu isi achita obligatiile financiare catre club, savarseste acte sau fapte de natura sa aduca
prejudicii de orice fel clubului, precum si in cazul in care, fara a avea motive intemeiate isi incalca obligatiile
referitoare la obiectivele de performanta si programul de pregatire sportiva;
Art.34. In lipsa unei rezilieri solicitate de una din parti, contractul ramane valabil pana la expirarea sa;
Art.35. Contractul inceteaza inainte de data prevazuta numai in cazul aparitiei unor situatii de forta majora
care fac imposibila executarea acestuia: incapacitate fizica, psihica, retragere definitiva din activitatea
competitionala etc., din partea sportivului sau intreruperea activitatii, desfiintare, etc., din partea clubului.

IX. RASPUNDEREA PARTILOR:
Art.36. Partile convin ca, orice litigiu aparut sa fie solutionat pe cale amiabila, altfel isi asuma intreaga
responsabilitate penala sau civila.

Prezentul contract a fost incheiat azi …...………...... si a fost redactat in 3 (trei) exemplare a cate 4 pagini,
cate unul pentru fiecare parte semnatara si unul pentru FRPSC.

Presedinte ACS CARP ZONE
Florentin Iuga
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Sportiv

Parinte/Tutore legal*

