
 
 

 

Hai la inot! 

 

TIP ABONAMENT 

 

Numar 

Sedinte 

 

PERIOADA 

  

  

LOCURILELOCURILE  

DISPONIBILE SUNTDISPONIBILE SUNT  

LIMITATE !LIMITATE !  

 

 

Luni-Vineri: 

07:00-20:00 

Weekend: 

08:00-14:00 

≤ 12 ani 

experienta 

Instructor 

≤  6 ani 

experienta 
instructor 

  

 

INDIVIDUAL 

+2 ani  

1 Sedinta    65 Euro         55 Euro  

 10 Sedinte  2 LUNI  600 Euro   480 Euro  

         

 

GRUP maxim 5 

participanti 

+ 6 ani 

 

1 Sedinta    50 Euro   40 Euro  

 

 10 Sedinte 

 

2 LUNI 

 

450 Euro 

 

300 Euro 

Va rugam sa luati la cunostinta faptul ca plata serviciilor se va efectua doar in moneda 

nationala RON, la cursul valutar BNR. Plata se va face doar prin intermediul POS sau prin 

transfer bancar inaintea inceperii orelor de inot. 

                                  Adultii pot participa doar la cursurile individuale.  

Abonamentele sunt nominale, numarul sedintelor si pretul acestora fiind valabile pentru un 

singur cursant. 

O lectie de înot durează între 30 si  50 de minute în functie de cursant. 

Orele se programează înainte cu cel putin 48 de ore, iar acestea pot fi anulate cu cel putin 24 

ore înainte de efectuarea cursului, altfel acesta se va considera efectuat. 

+1 Luna Inghetare Abonament – cost 49 Euro 
https://aquaswim.ro/  antonio.costea@aquaswim.ro 

 

 Costea Antonio – Club Manager AQS – 0725.824.668 
         Istrate Nicolae – Coordonator Echipa AQS – 0760.556.146  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://aquaswim.ro/
mailto:antonio.costea@aquaswim.ro


 
 

 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII INFORMAȚII PRIVIND BENEFICIARUL ABONAMENTULUI 

(„BENEFICIARUL”) Numar contract: Data: Nume: _______________________ Prenume: 

_____________________ Prenume copil: ________________ Adresa : _____________________ 

Telefon:_______________________ E-mail: _______________________ Nume Instructor : 

______________ Telefon Instructor : _____________ Denumirea: ____________________ 

Reprezentant: __________________ Calitate reprezentant: ____________ Localitate: 

_____________________ Sediu: ________________________ CUI/CIF: ______________________ 

IBAN: ________________________ Nr. Reg. Com: __________________ Telefon: 

_______________________ INFORMAȚII PRIVIND PRESTATORUL DE SERVICII  

AQUA SWIM CLUB SRL-D ,Sediul: Sat.Ostratu, Com. Corbeanca, Str.Primaverii, Nr.151 E, Jud. Ilfov, 

C.U.I:38624826; J23/6277/20.12.2017; IBAN : RO87BRDE445SV98119734450 SE COMPLETEAZĂ DE 

CĂTRE PRESTATOR Contract nou:                             Reînnoire: Data începerii: ____________ Data 

expirării:_____________ Categoria:________________ Tipul:____________________ Nr. 

ședințe:_______________ Ziua si ora:_______________ Categoria:_________________ 

Tipul:_____________________ Nr. ședințe:________________ Ziua si ora:________________ Preț: 
_____________________ Detalii:____________________ corporate Modalitate de plată Numerar: Carte 

de debit/credit: Factură: Altă formă de plată: Nr. Bon :  

Subsemnatul, Beneficiar, îmi asum obligația de a consulta un medic înainte de utilizarea oricăror servicii 

furnizate de Prestator și să obțin avizul prealabil al acestuia, asumându-mi responsabilitatea exclusivă 

pentru apariția oricăror deteriorări ale stării mele de sănătate apărute pe parcursul sau ca urmare a 

participării la activitățile puse la dispoziție de Beneficiar.  

Acest contract, în întregul său, reprezintă acordul de voință al Prestatorului și Beneficiarului, iar Părțile 

declară că a fost încheiat ca urmare a înțelegerii conținutului său. Prezentul Contract a fost incheiat in 2 

exemplare.  

 

 

Semnatura Prestator                                                                                                  Semnatura Beneficiar  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 Art. I.OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1.Obiectul contractului îl constituie furnizarea de către Prestator în 

favoarea Beneficiarului de activități recreative – inot/ asistarea reprezentanților Beneficiarului în 

desfășurarea unor activități recreative constând în practicarea lectiilor de inot cu reprezentanți 
(colaboratori) instruiți în domeniu ai Prestatorului.  

Art.II.PREȚUL CONTRACTULUI 

 2.1. Prestatorul va emite factura pentru prețul prevăzut in contract în termen de 1 zile de la data 

încheierii Contractului.  

2.2.Plata abonamentului va fi efectuată de către Beneficiar în lei, la cursul BNR din ziua emiterii facturii, 

prin transfer bancar în contul Prestatorului, cu cel putin 48 h la inceperea cursului de inot, plata se face 

anticipat. 

 2.3.Nerespectarea de către Beneficiar a termenului de plată precizat la pct. 2.2. atrage dreptul 

Prestatorului de a solicita penalități de întârziere în cuantum de 0,5% pe zi din valoarea sumelor 

facturate și neachitate. Penalitățile vor putea depăși suma datorată de către Beneficiar. 2.3.1.Daca 

termenul de plata stabilit de catre parti la pt . 2.2 din contract este depasit cu mai mult de 7 zile 

calendaristice, prezentul contract isi suspenda toate efectele pana la data platii sau poate fii denuntat 

unilateral de catre AQS cu o simpla notificare comunicata partii in culpa.  

Art. III. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI: 3.1. Prestatorul se obligă:  

3.1.1.Să asigure Beneficiarului de activități recreative – inot prin ședințe si în scopul executării obligației 

prevăzute la Secțiunea 1.1. Sa asigure participarea reprezentanților/colaboratorilor săi la ședințe. 

 3.1.2.În cazul în care, din motive imputabile, Prestatorul nu poate respecta orarul activităților ce fac 

obiectul Contractului, Beneficiarul va avea dreptul la reprogramarea gratuită a activităților.  

3.1.3. La momentul încheierii contractului, Prestatorul va aduce la cunoștința Beneficiarului modalitatea 

de desfășurare în condiții de siguranță a activităților recreative, precum și normele de conduită pe care 

Beneficiarul/reprezentanții acestuia trebuie să le respecte pe teritoriul complexului Vitality Wellness 

Club în care se desfășoară ședințele, toate informatiile referitoare la modalitatea de desfasurare in 

conditii de siguranta si normele de conduita se vor regasi pe panoul receptiei complexului Vitality 

Wellness Club.  

3.1.4.Prestatorul nu va răspunde și nu va fi obligat la plata vreunei despăgubiri în cazul în care 

Beneficiarul și/sau reprezentantul acestuia se va răni cursul ședințelor, în cazul în care rănile s-au produs 

ca urmare a nerespectării normelor pentru desfășurarea activității în condiții de siguranță, astfel cum 

acestea au fost comunicate cu ocazia încheierii Contractului.  

3.1.5. Prestatorul nu va răspunde și nu va fi obligat la plata vreunei despăgubiri în cazul în care 

Beneficiarului și/sau reprezentanților acestuia îi vor fi sustrase obiecte personale din incinta complexului 

în care au loc ședințele (activitățile recreative) ori în cazul în care astfel de bunuri vor suferi deteriorări ca 

urmare a greșitei lor manipulări de către reprezentanții Beneficiarului sau de către terți. De asemenea, 

 

 



 
 

Prestatorul nu va răspunde de deteriorările aduse bunurilor Beneficiarului ori ale reprezentanților 

acestuia din culpa unor terți.  

3.1.6. Să asigure reprezentanților Beneficiarului, la solicitarea acestora, echipamentul necesar 

desfășurării ședințelor, constând în baghete, plute, covorase de apa, cerculete si arcade .  

3.1.6 Prestatorul nu va răspunde pentru eventualele accidentări sau vătămări de orice natură suferite de 

copiii minori ai Beneficiarului pe teritoriul complexului în care se desfășoară ședințele.  

3.1.7. Prestatorul isi asuma raspunderea doar in timpul cursului de natatie pentru integritatea 

cursantilor sai. 3.2.Beneficiarul se obligă:  

3.2.1.Să achite prețul contractului în cuantumul și intervalul de timp asupra cărora părțile au convenit 

prin încheierea prezentului Contract.  

3.2.2.Să respecte perioada de timp stabilită pentru activități, normele de conduită și să aibă o ținută 

adecvată în timpul ședințelor.  

3.2.3.Să achite contravaloarea oricărui bun deteriorat ori distrus de acesta ori reprezentantul său, 

precum și de copiii săi, pe perioada prezenței sale în complexul în care au loc ședințele; 3 Obligatiile 

Beneficiarului/Clientului : 

 1.Membrilor AQS li se va permite accesul in clubul Vitality Wellness Club doar pe baza cardului de 

membru primit la prima sedinta de inot. Cardul va fi prezentat de fiecare data la receptia spa-ului pentru 

primirea bratarii de acces in vestiar. La terminarea cursului, clientul preda bratara la receptia spa-ului si i 

se va inapoia cardul de membru. Pentru pierderea bratarii de acces clientul isi asuma / va achita o taxa 

de 5 euro care va fi platita la receptia Vitality Wellness Club. Pentru pierderea cardului de membru AQS , 

respectiv pentru refacerea cardului, clientul va achita suma de 5 euro, plata facandu-se catre scoala de 

inot AQS. 

 2.Regulamentul Vitality Wellness Club impune mamelor sa-si insoteasca ficele in vestiarul femeilor 

pentru a se schimba, iar tatilor sa-si insoteasca fii in vestiarul barbatilor. Daca cei mici sunt insotiti de 

parinti de sex opus, se va utiliza OBLIGATORIU vestiarul de la primul etaj si dusul de la piscina interioara. 

3. In zilele sarbatorilor legale precum si in perioada de mentenanta a Spa Vitality Wellness Club, 

respectiv 20.08.2017 - 03.09.2017 si in Concediul echipei AQS respectiv 21.12.18-07.01.2019, cursurile si 

perioada contractuala vor fi suspendate / inghetate, toate coordonatele contractelor semnate 

prelungindu-se in corelatie. 

 Art. IV. Alte clauze:  

4.1. Prin practicarea inotului in cadrul piscinei clubului Vitality Wellness Club, va dati acordul pentru 

folosirea pozelor si a inregistrarilor video in scopuri publicitare.  

 

 

 



 
 

4.2.Beneficiarul declară că a luat la cunoștință de normele ce trebuie respectate pentru desfășurarea în 

condiții de siguranță a activităților recreative ce fac obiectul Contractului. 

 4.2.1. Parintele/Supraveghetorul poate asista la curs din zonele special amenjate (zona de relaxare, bar, 

hol), fiind interzisa stationarea pe sezlongurile din jurul piscinei. 

 4.2.2. Parinele/ Supraveghetorul au obligatia de a insoti cursantul pentru efectuarea nevoilor fiziologice. 

4.3.Beneficiarul declară că el, reprezentantul său sau persoana care va beneficia de serviciile 

Prestatorului este apt pentru sport, neavând cunoștință de existența unor afecțiuni ale sănătății lor care 

ar putea afecta capacitatea de depunere a efortului pe care îl implică ședințele. 

 4.4. Beneficiarul va putea reprograma sedintele de activitati recreative (inot) daca va anunta aceasta 

intentie cu cel mult 24 de ore inainte de inceperea propriu-zisa a activitatii. Intentia de reproramare se 

va face doar prin urmatorele metode care asigura confirmarea primirii: - mesaj text catre numarul de 

telefon 0725.824.668 Antonio Costea Manager Club AQS - pentru desemnarea instructorului de inot , 

feedback si reclamatii. - mesaj text catre numarul de telefon al instructorului desemnat de catre 

Prestator pentru programarea si anulatea orei precum si informatile privind evolutia cursantului. - mail 

catre casuta electronica antonio.costea@aquaswim.ro sau contact@aquaswimromania.ro  pentru 

informatii sau detalii conform contractului . 

 4.5.Prestatorul va reprograma activitățile recreative – inot în termen rezonabil, în funcție de 

disponibilitatea culoarului de inot și de alte programări. 

 4.6. In cazul in care Beneficiarul, cu indeplinirea conditiilor de la pct 4.4 al prezentului contract, solicita 

reprogramarea activitatiilor, ea se va putea realiza pentru cel mult 25% din numarul total de sedinte de 

activitati ce formeaza obiectului prezentului contract. Cu titlu de exceptie, pot fi reprogramate, cu 

indeplinirea conditiilor de la pct 4.4 al prezentului contract, sedinte care nu au fost reprogramate în 

termenul prevăzut la pct. 4.4 sau depășesc procentul de reprogramare vor fi considerate ca fiind 

prestate. 

 4.7. Beneficiarul nu va putea cesiona contractul, în întregime sau în parte fără acordul Prestatorului. 

 4.8. Lectiile de inot se vor desfasura conform abonamentului cu exceptia cazurilor cand grupul este 

incomplet. In cazurile cand grupul este incomplet beneficiarul poate alege, in functie de preferinte una 

din variantele: 4 - sa anuleze lectia din saptamana respectiva - sa faca individual, consumand astfel 2 

grupuri - sa reprogrameze de comun acord cu antrenorul 

 Art. V. Suspendarea efectelor și încetarea contractului  

5.1. Prestatorul va putea suspenda prestarea serviciilor prevăzute în prezentul Contract cu un preaviz de 

5 zile acordat Beneficiarului (în scris, prin orice modalitate care poate confirma transmiterea intenției de 

suspendare).  

 

 

 



 
 

Preavizul va putea fi transmis în orice moment după expirarea termenului prevăzut la Secțiunea 3.3. a 

Contractului.În cazul în care Beneficiarul nu efectuează plata în termen de 10 zile de la data preavizului, 

Prestatorul are dreptul să inițieze în orice moment procedurile necesare în vederea recuperării sumelor 

scadente și datorate de Beneficiar. 

 5.2. Prestatorul va putea solicita rezilierea Contractului în următoarele situații:  

➢ Beneficiarul nu efectuează plata în condițiile prevăzute în cuprinsul Contractului;  

➢ Beneficiarul/reprezentantul acestuia refuză în mod repetat să urmeze normele ce trebuie respectate 

pentru desfășurarea în condiții de siguranță a activităților recreative ce fac obiectul Contractului;  

➢ Beneficiarul/reprezentantul acestuia refuză în mod repetat să urmeze normele de conduită transmise 

odată cu încheierea Contractului;  

➢ Pentru nerespectarea altor obligații izvorând din Contract Prestatorul poate solicita rezilierea 

Contractului, cu notificarea scrisă și prealabilă formulată către Beneficiar, cu cel puțin 15 zile înainte de 

data rezilierii, printr-o modalitate care să asigure confirmarea primirii (fax, e-mail etc.). 

 5.3. Beneficiarul poate solicita suspendarea abonamentului, pentru motive de natură medicală, ca 

urmare a unor îmbolnăviri sau accidentări, pe o perioada de maxim 1 luna. Suspendarea abonamentului 

din motive medicale este valabilă numai în baza prezentării de către Beneficiar a unui document medical, 

care să interzică expres Beneficiarului practicarea de exerciții fizice, cu indicarea perioadei în care efortul 

fizic este contraindicat.  

5.4. Beneficiarul va putea solicita încetarea Contractului prin transmiterea unui preaviz, prin orice 

modalitate care poate asigura confirmarea primirii, cu cel puțin 15 zile înainte de data de la care dorește 

ca prezentul înscris să nu mai producă efecte.  

5.5 In cazul incetarii Contractului, Beneficiarul va fi obligat sa plateasca contravaloarea a 25% din 

valoarea sedintelor ramase neprestate.  

5.6. Prezentul abonament încetează în una dintre următoarele situații: 

 (a) prin acordul părților;  

(b) la sfârșitul perioadei pentru care a fost încheiat; 

 (c) în cazul apariției unui eveniment de Forță Majoră;  

(d) în cazul decesului Beneficiarului; (e) prin efectul legii sau în cazul unei hotărâri judecătorești 
definitive și 

 (f) prin rezilierea abonamentului în condițiile arătate la punctele 5.2. și 5.4.  

Art. VI. Clauze finale: 6.1.Părțile au convenit ca toate diferendele privind prezentul Contract să fie 

soluționate pe cale amiabilă de către Părți. În cazul în care nu este posibilă soluționarea diferendelor pe 

 

 



 
 

cale amiabilă, părțile stabilesc să se adreseze instanței judecătorești competente material, de pe raza 

sediului Prestatorului.  

6.2.De la momentul încheierii prezentului Contract părțile sunt puse de drept în întârziere, cu privire la 

drepturile și obligațiile asumate prin Contract.  

6.3.Pentru nerespectarea drepturilor și obligațiilor corelative ce le revin, părțile pot solicita rezilierea 

Contractului, cu notificarea scrisă și prealabilă formulată către cealaltă parte, cu cel puțin 15 zile înainte 

de data rezilierii, printr-o modalitate care să asigure confirmarea primirii (fax, e-mail etc.).  

6.4.Prevederile Contractului se completează cu dispozițiile legislației incidente în vigoare la data 

încheierii Contractului. 

 

Semnatura Prestator                                                                                                           Semnatura Beneficiar  

  

 

 


