CONTRACT DE COLABORARE
Pentru activitatea SCOALA DE VARA 2018

PARTILE CONTRACTANTE:
1.S.C. Active Power Life SRL, organizatoare a scolii de vara CASA INSORITA 2018, cu sediul în Timişoara,
str. Strada ANUL 1848, Nr. 4, înscrisă la ORC cu nr. J35/1413/2015, CUI 34637602, cont bancar
RO07BRDE360SV93595873600 deschis laBRD Timisoara, reprezentată prin Marioara CIRJAN–asociat si
2.BENEFICIARUL INDIRECT: Părintele, dl/ d-na ______________________________________________
identificat/a cu CI /BI eliberat la data de ________________ de către _______________________ seria
____ nr. ___________, CNP_______________________________________, cu domiciliul în localitatea
__________________________ str.____________________________________ nr. ___________ bloc
____ apt. _________, telefon _______________________ e-mail_______________________________
3.BENEFICIAR DIRECT : Copilul ___________________________________________________________
CNP_________________________________________________________________________________
1. OBIECTUL ACORDULUI
Asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de supraveghere, educare si invatare intr-un
program denumit SCOALA DE VARA prin implicarea şi responsabilizarea părţilor în educaţia copiilor.
2.S.C. Active Power Life SRL, organizatoare a scolii de vara CASA INSORITA 2018, se angajeaza:
2.1. să asigure spaţiul, cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea procesului educaţional în
condiţii legale in interiorul curtii Liceului Silvic Timisoara- Vila Postolache;
2.2. să ofere servicii educaţionale si supraveghere de calitate pentru fiecare copil in fiecare zi lucratoare
a saptamanii, in perioada 18 iunie – 31 august 2018, intre orele 08.00-18.00 pentru copii inscrisi, cu
participarea de personal specializat in diverse activitati de creatie si / sau sportive, ( sport, orientare
turistica, zumba, pictura, modelaj, etc);
2.3. să asigure securitatea şi siguranţa copiilor în interiorul in curtea si in vecinatatea spatiului
mentionat.;
2.4. să trateze cu profesionalism şi responsabilitate orice situaţie specială legată de educaţia copilului;
5) sa asigure mic dejun, masa de prânz (felul 1+ felul 2+ desert), 2 gustări zilnice si apa pe toata perioada
contractata. Mesele se vor servi la cantina autorizata a Liceului Silvic.
3.BENEFICIARII INDIRECŢI/ PĂRINŢII SE ANGAJEAZĂ:
3.1. să-şi asume responsabilitatea promovării în educaţia copilului, a principiilor, valorilor şi normelor de
conduită susţinute de către CASA INSORITA;
3.2. să asigure frecvenţa zilnică si conforma orarului stabilit cu reprezentantul CASEI INSORITE,a
copilului.
3.3. să trateze cu respect şi consideraţie reprezentanţii CASEI INSORITE
3.4. să raspundă, în baza principiilor raspunderii părinţilor pentru faptele copiilor prevăzute de codul
civil, de prejudiciile cauzate de copiii lor minori;
3.5. să-şi asume împreună cu copilul responsabilitatea pentru orice faptă a acestuia;
3.6. să asigure cele necesare confortului copilului, vestimentaţie, recipient apa şi să achite la timp taxa
stabilita.
3.7. să anunţe motivele medicale pentru care copilul absentează, în vederea prevenirii posibilelor
epidemii;

4.BENEFICIARUL DIRECT – COPILUL
4.1. să respecte personalul CASEI INSORITE precum şi pe colegii săi;
4.2. să aibă un comportament care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi libertatea
celorlalţi din cadrul programului SCOLII DE VARA
4.3. să frecventeze SCOALA DE VARA, conform programului stabilit şi să participe la activităţile
desfaşurate în cadrul acesteia;
4.4. să păstreze în bună stare bunurile si logistica SCOLII DE VARA şi să folosească cu grijă materialele
didactice puse la dispoziţie;
4.5. să aibă o ţinută vestimentară şi o conduită decentă.
5. DURATA ACORDULUI:
Prezentul acord îşi produce efectele în perioada 18 iunie – 31 august 2018, mai specific in perioada
conforma cu formularul de inscriere.
6.PRETUL ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
6.1. Valoarea este de 350 lei/saptamana. Se acorda o reducere de 10% pentru al doilea copil si/sau
pentru un abonament de 1 luna (4 saptamani consecutive). Inscrierea si rezervarea locului este
conditionata de achitarea unui avans in valoare fixa de 100 lei. Diferenta se achita pana ce ltarziu in
prima zi de incepere a activitatii. Avansul nu este restituibil.
6.2. Plata se va face numerar la sediul desfasurarii activitatii sau prin banca in
contulRO07BRDE360SV93595873600 deschis laBRD Timisoara, cod fiscal: 34637602, Benaficiar: SC Active
Power Life SRL, cu specificatia „pentru activitatea Scoala de Vara 2018”.
7.FORŢA MAJORĂ
Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea
necorespunzătoare - totală sau parţială - 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.
Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile producerea
evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
8.LITIGII
Orice neînţelegere ivită între părti se va soluţiona pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil,
va fi supusă spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente din Timişoara.
9.INCHEIERE
Anexele: „Formular de inscriere” si „Termeni si conditii” fac parte integranta din prezentul contract.
Acestea au fost incheiate, azi _________2018, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare
parte contractanta.

S.C. Active Power Life SRL,
organizatoare a scolii de vara CASA INSORITA 2018

BENEFICIAR,

__________________________ ______

__________________________

