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CONTRACT PRESTARI SERVICII 
NR. ……. / ………………. 

 
 
Intre părțile: 
7 CAI MUSCEL S.R.L. cu sediul in Valea Mare Pravat, sat Namaesti, Str.Principala Nr.49, Nr. Inregistrare la Registrul 
Comertului J03/1957/2020 si CUI 43392463, reprezentată prin Dan Cristian Moșescu, domiciliat in Valea Mare 
Pravat, sat Namaesti, Str. Principala Nr.49, CNP 1751215030015, numit în continuare Furnizor  
și . 
......................................................................................... domiciliat in ………………………………………  
………………………………………………… CNP ……………………………………….. în calitate de părinte/tutore al copilului 
……………………………………………………………. Identificat cu CNP ……………………………………………. numit in continuare 
Beneficiar 
 
 
1. Obiectul contractului 
Obiectul acestui contract il reprezinta prestarea de catre Furnizor pentru timp de 5 (cinci) zile a diverselor servicii 
de cazare, masă, instruire și agrement ecvestru. 
 
2. Durata contractului 
Contractual începe din momentul emiterii facturii de avans și se sfârșește îndată ce copilul este preluat din locație.  
Dacă Beneficiarul decide să renunțe la participare înainte de a se prezenta sau după ce s-a prezentat la locație, 
din motive independente de Furnizor, acesta înțelege că suma de bani plătită nu este returnabilă. Excepție 
reprezintă situația în care, din motive medicale,  
Beneficiarul se află în imposibilitatea de a participa la activitățile ecveste situație în care îi este restituit avansul 
după prezentarea dovezilor medicale. 
La momentul predării copilului, duminică după amiază, atat Beneficiarul cât şi Furnizorul pot decide unilateral 
să nu participe copilul la tabăra fără obligația de a invoca un motiv specific, situație în care avansul se 
returnează în integralitate. 
Am introdus această condiție pentru a acoperi pe de o parte situații precum aceea în care copilul prezentat 
dădea semne evidente că ar avea nevoi speciale, în condițiile în care Furnizorul nu are personal calificat în lucru 
cu asemenea tip de public, şi totodată pentru a veni în întâmpinarea acelor părinți care ín ciuda faptului că în 
descrierea taberei am încercat să fie foarte amănunțită, aveau nişte asteptări diferite. Dorim ca oaspeții 
centrului de călărie 7 Cai să fie doar din aceia care se simt reprezentați de locul şi abordarea noastră. 
Furnizarea serviciilor începe duminică (data) …………………………….  la ora 17:00 și se termină vineri (data) 
……………………………., la ora 17:00. Se intră cu cu cina de duminică și se iese cu prânzul de vineri.  
 
3. Obligațiile furnizorului 
Furnizorul se obligă să ofere un pat individual cu lenjerie curată, un prosop, 3 (trei) mese pe zi, activități cu 
tematică ecvestră de două ori pe zi în fiecare zi dintre cele 5 (cinci) zile. 
Furnizorul se obligă să informeze Beneficiarul în cazul modificărilor de calendar sau a schimbării condițiilor de 
organizare. 
Furnizorul se obligă să prezinte în ședința tehnică de început, cât și pe parcursul activităților cu tematică ecvestră, 
regulile de siguranță generale în lucru cu caii precum și cele specifice locului.  
Furnizorul se obliga sa faca ajustarile necesare in program in functie de capriciile vremii si/sau nevoile 
participantului. 
 
4. Obligațiile beneficiarului  
Beneficiarul este obligat sa informeze în scris despre istoricul medical al copilului participant. 
Beneficiarul este obligat sa aduca copilul in locația din adresa Valea Mare Pravat, sat Namaesti, Str.Mal Nr. 49, în 
intervalul orelor 16-17, duminică, și de a-I prelua la aceeași oră vinerea.  
Beneficiarul se obligă să mențină în bunăstare atât spațiul de locuit ce este alocat cât și echipamentele pe care 
le folosește.  
Beneficiarul se obliga sa respecte programul asa cum le este adus la cunostinta de catre Furnizor. 
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Beneficiarul se obliga sa dea dovada de respect fata de colegii de camera, personalul administrativ si/sau 
persoanele care le supervizeaza activitatea. 
Beneficiarul se obliga sa nu paraseasca locatia fara a anunta in prealabil Furnizorul.  
Beneficiarul se obliga sa acopere cheltuielile in cazul in care copilul deterioreaza mobilier/aparate. 
Beneficiarul isi asuma obiectivele specifice ale furnizorului si faptul ca al sau copil este compatibil cu regimul 
specific si cu socializarea cu parteneri egali si cu animale. 
 
5. Asumarea raspunderii 
Beneficiarul solicita Furnizorului ajutorul si/sau permisiunea de a practica echitatia recreationala / plimbare 
calare.  
Beneficiarului i s-a facut cunoscut ca aceasta actvitatate implica efort fizic si alte riscuri, cunoscute sau nu, 
putand exista accidentari si raniri ale acestuia sau ale celorlalti participanti.  
Folosirea echipamentului de siguranta/protectie si asumarea unei minime discipline diminueaza considerabil 
aceste riscuri, existand totusi posibilitatea unor raniri. 
Beneficiarul isi asuma constient si de buna voie aceste riscuri, cunoscute sau nu, chiar daca deriva din 
neglijenta altor persoane, asumandu-si intreaga responsabilitate pentru participarea sa la sportul sau activitatile 
legate de echitatie.  
Beneficiarul este pe deplin constient de posibilitatea de a se accidenta sau rani, inclusiv si nu numai prin: 
cadere, lovire, atac de cord, zgarieturi, folosirea deficitara sau improprie a harnasamentelor, de catre el sau 
orice alt participant care nu respecta regulile de siguranta. 
 
6. Litigii 
Litigiile ce decurg din executarea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este 
posibil litigiul va fi înaintat spre soluționare organelor competente din județul Argeș.  
La preluarea copilului, atât Furnizorul cât și Beneficiarul pot decide că sunt incompatibili comunicațional și vor 
solicita întreruperea contractului situație în care avansul plătit se rambursează în integralitate.  
 
7. Prelucrarea datelor cu caracter personal 
Prin prezentul contract sunteți de acord cu faptul că Furnizorul colectează și prelucrează datele cu caracter 
personal în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 si cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date.  
 
Datele personale nu vor fi transmise către alte Organizații sau terți procesatori. Conform legislației în domeniu, 
aveți următoarele drepturi asupra datelor cu caracter personal care vă aparțin: dreptul de a solicita access la 
datele personale, dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea acestora, dreptul de a solicita restricționarea 
prelucrării, precum și dreptul de a vă opune prelucrării. Aveti dreptul de a depune o plângere în faţa Autoriății 
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage 
consimțământul în orice moment, prin trimiterea unei solicitări directe catre Furnizor. 
 
Semnarea acestui contract presupune cunoașterea și acceptarea condițiilor oferite de Furnizor.  
Redactat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.  
 
 

Furnizor 
 
7 Cai Muscel S.R.L. 
………………………………………………. 

Beneficiar 
 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
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FISA PARTICIPANT ACTIVITATI ECVESTRE 
Anexa Contract Nr. ……. / ………………. 

 
Nume participant (copil) ............................................................................................... 
Varsta participant (copil) ............................................................................................... 
CNP participant (copil) ............................................................................................... 
Nume parinti / tutori ............................................................................................... 

............................................................................................... 
Contact (numar de telefon) 
parinti / tutori 

............................................................................................... 
Afectiuni fizice participant 
(copil) 

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

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

............................................................................................... 
Afectiuni psihice participant 
(copil)  

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

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

............................................................................................... 
Medicatie prescrisa participant 
(copil) 

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

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

............................................................................................... 
Alergii diagnostcate participant 
(copil) 

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

............................................................................................... 
 
 
 
Subsemnatul, …………………………….......…………… domiciliat in ………….................................……………………………  
………………………………………………… CNP ……………………………………….. în calitate de părinte/tutore al 
copilului ……………………………………………………………. identificat cu CNP ……………………………………………. 
declar ca informatiile oferite mai sus sunt reale si ca sunt de acord ca al meu copil sa participe la 
activitatile ecvestre si de agrement aferente contractului nr. ....... / ........................ 
 
In cazul unei urgente medicale, deleg Furnizorul sa acceseze serviciile medicale de urgenta in lipsa 
mea, pentru participant (copil). 
 
De asemenea, declar ca sunt de acord cu prelucrarea datelor personale si ale participantului (copil) in 
scopul activitatilor mai sus mentionate precum si cu fotografierea/filmarea participantului (copil), in 
scopul informarii mele si a celorlalti parinti, al evidentierii activitatilor efectuate si mediatizarea 
acestora. 
 
 
Data 
Semnatura  
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