Asociatia IP Workshop
Școala de vară Ideas & Projects Workshop, Tîrgu Mureș, 15-28 august 2016

Nr.

/

Camera:

/

CONTRACT
cu privire la Şcoala de Vară IP Workshop 2016
Încheiat între Asociația IP Workshop, având sediul Municipiul București, sector 2, Str. Nada
Florilor, Nr. 5, Bl. 5, Sc. 2, Et. 2, Ap. 55, cu codul fiscal 31920956, în calitate de ORGANIZATOR,
Universitatea „Sapientia” din Tîrgu Mureș, având sediul pe Șoseaua Sighișoarei, 1C, Corunca, în
calitate de FURNIZOR DE SERVICII şi ………………………………............................................................ ,
student la (Instituția de învățământ) ……………………………………………..................................... în anul
de
studii ……………, cu
domiciliul în
județul.........................................................,
orașul/localitatea……………..........………….....…….., Str. ............................................................, Nr.
……, Bl. …….., Ap. …..…, posesor al C.I. seria ………, Nr. ………….........…, CNP .......................................
în calitate de PARTICIPANT.
I. Obiectul contractului
1. Participarea la Şcoala de vară IP Workshop 2016, organizată în cadrul Universității

„Sapientia” din Tîrgu Mureș, incluzând obligaţiile PARTICIPANTULUI şi
ORGANIZATORULUI;
2. Perioada de desfăşurare a şcolii de vară este 15 – 28 august 2016.
II. Obligaţiile ORGANIZATORULUI
1. Să asigure organizarea şcolii de vară în concordanţă cu legile în vigoare;
2. Să asigure cazarea PARTICIPANTULUI în căminele Universității „Sapientia” din Tîrgu

Mureș, pe toată perioada desfăşurării Școlii de Vară;
3. Să asigure trei mese pe zi PARTICIPANTULUI pe toată perioada şcolii de vară, excepţie
făcând prima zi, respectiv ultima zi (15 și 28 august 2016, când participanții vor sosi,
respectiv pleca), două zile de excursii și ziua în care se vor prezenta proiectele (28 august
2016);
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4. Să informeze PARTICIPANTUL cu privire la Regulamentul de participare şi Programul

Școlii de Vară ;
5. Să asigure desfăşurarea în bune condiţii a cursurilor prevăzute în programul şcolii de
vară;
6. Să asigure activităţi extraşcolare şi de recreere pe toată durata Școlii de Vară;
7. Să controleze păstrarea în bune condiţii a tuturor clădirilor Universității „Sapientia”,
încredinţate pentru a fi folosite de către PARTICIPANT (dacă este cazul);
8. Să organizeze două excursii de o zi, conform Programului Școlii de Vară;
9. Să acorde cursanţilor, în urma absolvirii cursurilor, diploma de absolvire;
10. Să informeze PARTICIPANTUL despre orice modificare apărută în regulamentul de
desfăşurare al Școlii de Vară.
III. Obligaţiile PARTICIPANTULUI
1. Să achite taxa de participare la cursuri conform Regulamentului;
2. Să participe la toate activităţiile şcolii de vară, pe toată durata şcolii de vară (excepţie

făcând un acord scris între ORGANIZATOR şi PARTICIPANT), conform programului;
3. Să asculte îndrumările ORGANIZATORULUI în toate activităţile la care participă;
4. Să respecte Regulamentul de desfăşurare al Şcolii de vară IP Workshop 2016, normele și
legile în vigoare, regulamentul de ordine interioară al Universității „Sapientia” din Tîrgu
Mureș;
5. Să respecte drepturile şi bunurile celorlalte persoane. El va fi responsabil pentru
distrugerile şi pierderile provocate în incinta Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș;
6. Să predea camera de cămin în aceeaşi stare în care a fost primită, orice distrugere
(inclusiv rupere de afişe, scris pe pereţi şi/sau mobilă, distrugeri de uşi şi/sau geamuri)
va fi penalizată (PARTICIPANTUL are obligaţia de a plăti/înlocui orice obiect distrus). Să
păstreze în bună stare camera de cazare din cămin, toate celelalte utilităţi puse la
dispoziţia sa pe parcursul taberei ( sală de sport, teren de sport, sală de festivități, săli de
curs şi laboratoare ) şi să nu deterioreze aspectul clădirilor din care acestea fac parte;
7. Să păstreze curăţenia în cameră şi în toate celelalte incinte, pe toată durata Școlii de
Vară;
8. Să NU consume şi/sau să introducă BĂUTURI ALCOOLICE în incinta spațiilor de cazare și
a Universității „Sapientia” din Tîrgu Mureș ;
9. Să NU FUMEZE în interiorul cladirilor Universității „Sapientia” din Tîrgu Mureș și a
spațiilor de cazare;
10. Să păstreze curăţenia în toate spaţiile pe care le folosesc, inclusiv în spaţiile verzi.
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IV. Drepturile și obligațiile FURNIZORULUI DE SERVICII
1. Să asigure cazarea participantului pe toată perioada Școlii de Vară;
2. Are dreptul și obligația de taxa participanții în cazul în care se produc daune, conform

regulamentului.
V. CAZARE
PARTICIPANTUL este cazat în camera cu numărul __________.
VI. DISPOZIŢII FINALE
Prin prezentul contract, PARTICIPANTUL se obligă a respecta condiţiile de mai sus şi
regulamentul de desfăşurare a cursurilor.
*În cazul în care ORGANIZATORUL decide să întrerupă colaborarea cu unul/mai mulți
PARTICIPANȚI din cauza încălcării prezentului REGULAMENT suma de bani achitată în prealabil, NU SE
RETURNEAZĂ!*

Încheiat astăzi______________ în trei exemplare, unul pentru fiecare parte.

ORGANIZATOR,

PARTICIPANT,

Președinte, ALEXANDRU RADOVICI

FURNIZOR SERVICII DE CAZARE,
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Decazarea PARTICIPANTULUI a fost realizată la data _______________.
Observaţii
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