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Contract de participare la competiții sportive 
 

Nr.___________din___________ 
 
 

 
 
I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

 Clubul Sportiv  _______________________________________cu sediul social 
în_____________________ ( localitatea ) 
str._______________________nr._____,bloc__________, scara_________, 
etaj_______,ap._____,sector/județ________,tel/fax___________________,email______
_______________,înregistrată la__________________________având codul unic de 
înregistrare____________,reprezentată prin___________________________ cu funcția 
de______________în calitate de participant  și 

ASOCIAȚIA   SPORTIVĂ  CLUB  SPARTA  BUCUREȘTI  cu sediul  în  București,  str.  
Ciberneticii nr. 17, Camera 01 , sector 2 , înscrisă  la  Judecătoria sector 2  în  Registrul 
special sub nr. 34  din data de  19.04.2011 , având cont IBAN 
RO85RNCB0297144144750004 , prin reprezentant legal , Cincă Marius , în calitate de 
președinte , in calitate de organizator , au convenit să încheie prezentul contract , cu 
respectarea următoarelor clauze : 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul contractului îl reprezintă turneul internațional de fotbal pentru copii: SPARTA 
WINTER CUP, în perioada 30 Noiembrie - 03 Decembrie 2018 / 07-09 Decembrie 2018 , 
București – România    

III.  OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR  

3.1.    Organizatorul se angajează să organizeze competiția în perioada sus menționată și 
este obligat să invite la această competiție clubul participant. 

3.2.  Participantul va participa la competiția menționată mai sus, cu respectarea 
regulamentelor și normelor stabilite de organizator și comunicate participantului 

3.3.    Organizatorul se obligă să ofere participantului informații despre terenurile unde 
se va juca competiția;  informații despre programul evenimentului; informații despre 
locurile unde se vor desfășura jocurile competiției ce face obiectul contractului; locurile 
de cazare; masa pentru fiecare participant la competiție; arbitrii pentru jocuri și 
asistență medicală la fiecare joc. Informațiile vor fi transmise prin email/fax , conform 
datelor completate la art. I. 

3.4.    Participantul se obligă să achite contravaloarea serviciilor de participare pentru 
fiecare persoană participantă la competiția care face obiectul contractului, în funcție de 
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categoria de vârstă a echipei participante. Valoarea serviciilor de participare este cea 
înscrisă în anexă la prezentul contract. 

3.5.    Participantul va achita înaintea începerii competiției sportive, contravaloarea 
serviciilor necesare participării la competiția sportivă. 

IV.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

4.1.  În cazul în care competiția nu se mai organizează sumele achitate in avans se vor 
restituii integral. 

4.2.  Prezentul contract a fost încheiat într-un  număr de 2 exemplare , unul pentru 
participant si celălalt pentru organizator , astăzi __________________ 

 

 

 

 

PARTICIPANT                                                                                         ORGANIZATOR                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                          A.S.C Sparta Bucuresti  

 

 

 

 

    

 

 
 
 


