
CONTRACT DE MEMBRU AL CLUBULUI PARADISUL VERDE SPORT & SPA  

Nr. ________ din ________________ 

1. Partile contractante 

Societatea Comerciala BRICK SERVICII SRL cu sediul in sat Ostratu, comuna Corbeanca Str. Salciei nr.4 Jud. Ilfov , avand codul fiscal 25265844, Inregistrati 

la Registrul Comertului cu numarul J23/618/2009 prin reprezentant, in calitate de Prestator, pe de o parte, si 

Societatea/Subsemnatul _____________________________ cu sediul/domiciliul in ___________________________, inregistrata la registrul 

Comertului sub nr. _________, avand CUI _______________, prin reprezentant, in calitate de Beneficiar, pentru ___________________________, 

cu domiciliul in _______________________________________________ CNP:_________________________ , posesor al B.I./C.I. 

________________________ , e-mail: ___________________, tel. ______________ în calitate de solicitant, denumit membru abonat, precum si 

afiliatii sai, persoane asimilate cardului de membru si abonamentului dupa caz, pe de alta parte, 

Au convenit sa incheie prezentul contract membru al Clubului Paradisul Verde Sports & Spa din comuna Corbeanca, sat Ostratu, jud Ilfov cu 

respectarea urmtoarelor clauze: 

2. Obiectul contractului 

Contractul are ca obiect urmatoarele: 

Inrolarea solicitantului ca membru abonat exclusiv al Clubului de wellness Paradisul Verde Sport & Spa pe perioada de valabilitatea a contractului cu 

respectarea clauzelor prezentului contract, a dispozitiilor Regulamentului Clubului afisat pentru fiecare zonă de activitate (Aerobic, Cycling, Fitness, 

Jacuzzi, Pool Area, Sauna & Jacuzzi, Sauna, Vestiar),a Anexei 1 - Termeni si Reguli și a Anexei 2 – Politica de prelucrare a datelor, informare și Anexei 

3 - Consimțământ, acestea făcând parte integrantă din prezentul Contract.  Anexa 1 - Termeni si Reguli și Anexa 2 – Politica de prelucrare a datelor, 

sunt puse la dispozitia membrilor abonati atât la Recepția Clubului de Wellness Paradisul Verde Sport & Spa, în format fizic, cât și pe website-ul Clubului 

la adresa www.verdesportspa.ro, în format electronic. 

3. Durata contractului si perioada de acordare a calitatii de membru al Clubului Paradisul Verde Sport&Spa 

Prezentul contract este incheiat începand cu data de ___________ și până la data de ____________. Data de inceput si sfarșit a contractului reprezinta 

perioada în care solicitantul are calitatea de membru al Clubului Paradisul Verde Sport & Spa. 

4. Tipul de membru si pretul contractului 

 

 
 

Total de plata RON:………...00 
5. TERMENII STATUTULUI DE MEMBRU 

5.1. Conceptul operativ 

Clubul de wellness (numit in cele ce urmează Paradisul Verde Sport & Spa operează în calitate de Club pentru membrii săi înscriși, care au dreptul de a folosi 

facilițile în concordanță cu termenele prezentate. Operator al Clubului Paradisul Verde Sport & Spa și responsabil pentru operatiunile acestuia este SC Brick 

Servicii S.R.L., persoană juridică română, având sediul social în comuna Corbeanca, Jud Ilfov, înregistrată la Registrul Comertului cu numarul J23/618/2009, 

Cod Unic de Inregistrare 25265844,(numit în continuare "Firma") 

5.2.Informatii despre Membri 

i. Perioada unui abonament în cadrul Paradisul Verde Sport & Spa,  ca și orice reînnoire, sunt menționate pe prima pag ină a prezentului 

Contract. Orice modificare în statutul membrilor si a Regulamentului Clubului nu afectează în nici un mod tipul abonamentului. 

ii. Abonamentele în cadrul Clubului sunt individuale și netransmisibile, emise doar pentru a fi utilizate de către pesoana semnatară a 

prezentului Contract, nu pot fi cedate și nu se poate dispune de ele în alt mod. Firma își rezervă  dreptul de a ceda drepturile și/sau obligatiile 

din acest acord unui terț, fără a notifica în prealabil membrul abonat. În această situatii, firma va informa membrii în decurs de 30 de zile de la 

data cedării drepturilor și obligațiilor către terți. 
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5.3. Încheierea unui Abonament 

i. Firma isi rezervă dreptul de admitere in cadrul Clubului și poate elimina orice Membru abonat sau Vizitator al cărui comportament este de asa natură încât 

sî fie considerat defăimător față de politica Clubului și intereselor membrilor săi. 

ii_Firma poate anula unilateral abonamentul oricarui Membru fara preaviz și cu efect imediat, fără returnarea sumei platite, în eventualitatea în care un 

Membru sau un Client încalcă Termenii Statului de Membru, a Regulamentului Clubului Afisat pentru fiecare zonă de activitate (Aerobic, Cycling, Fitness, 

Jacuzzi, Pool Area, Sauna & Jacuzzi, Sauna, Vestiar), a Anexei 1 - Termeni si Reguli și a Anexei 2 – Politica de prelucrare a datelor. Informare și consimțământ. 

iii. De asemena, Firma poate anula abonamentul oricărui Membru fără aviz prealabil și cu efect imediat în cazul în care datoriile Membrului față de firmă rămân 

neplatite pentru o perioadă de mai mult de 30 de zile calendaristice. In acest caz firma își rezervă dreptul de denunțare a clientilor rău platnici pentru a 

fi acționați în instanță. 

iv. Cardul de membru se activeaza, conform optiunii Membrului abonat, la data mentionata la art. 4 din prezentul Contract dar nu mai tarziu de 30 de zile de la 
semnarea Contractului.  
v. Orice Membru isi poate suspenda abonamentul pe o perioada nedeterminata, doar pentru afectiuni medicale, cu o cerere in acest sens adresata 

clubului, prezentand documentatie medicala justificativa. 

vi. Taxa de înregistrare este în cuantum de 100 lei si este inclusă in prețul abonamentului menționat la art. 4 din prezentul Contract. 

 

5.4.Responsabilitatea Firmei 

i. Managementul Paradisul Verde Sport & Spa va face tot ceea ce este posibil pentru a regla operatiunile in cadrul Clubului, dar în cazul în care nu va fi 

posibil, fără a stanjeni activitatea Membrilor si Oaspetilor in cadrul facilitatilor Clubului, sa controleze și sa supervizeze toate aspectele utilizarii sale. Din 

acest motiv, Membrii și Vizitatorii recunosc și accepta faptul ca Paradisul Verde Sport & Spa nu este responsabil pentru nici un obiect pierdut sau pagubă 

suferită de un Membru sau Vizitator, pierdere sau pagubă suferita in timpul vizitei in Club. 

ii. Membrii și Vizitatorii inteleg și accepta faptul ca Paradisul Verde Sport & Spa si/sau angajatii acestora nu sunt responsabili pentru nici un prejudiciu sau 

ranire cauzate in interiorul Clubului datorita utilizarii necorespunzatoare a echipamentelor, datorita conditiei fizice a acestora, sau datorita nerespectarii 

Regulamentelor de ordine interioara si a indicatiilor personalului Clubului. 

 

5.5.Declaratie cu privire la conditia fizica a solicitantului 

i.Membrii și Vizitatorii garanteaza ca se află intr-o conditie medicala bună și sunt capabili de a efectua exercitii fizice active sau pasive și ca aceste exercitii nu 

vor fi nocive pentru sanatatea, siguranta, comfortul sau conditia lor psihica. 

ii. Este responsabilitatea fiecărui Membru sau Vizitator de a cere recomandări medicale privitoare la conditia sa fizica/psihică inainte de a utiliza 
Facilitatile Clubului. Membrii și Vizitatorii cu tensiune mare sau mica, sarcina, diabet, probleme cardiace sau sub influenta oricaror tratamente medicamentoase 
trebuie sa isi consulte doctorul inainte de a utiliza aceste facilități 
iii. Membriilor și Vizitatorilor aflati sub influenta drogurilor, narcoticelor sau a alcoolului nu li se va permite accesul in cadrul Clubului Paradisul Verde 

Sport & Spa. 

 

5.6. Diverse 

i. Firma nu este responsabilă pentru neindeplinirea obligatiilor sale, intr-o măsură corespunzătoare și in timp util, in general sau in particular, a unor 

obligatii ale sale, dacă aceasta se datorează unor evenimente care nu au putut fi prevazute și ale caror consecințe nu pot fi eliminate de catre partea care le 

invocă. Astfel de evenimente sunt: razboaie, greve, evenimente naturale inevitabile si neprevazute (inundatii, cutremur, vijelii etc.) și orice situatii care sunt 

mai presus de controlul firmei. 

ii. Membrii inteleg și recunosc ca toate informatiile și detaliile lor personale, furnizate firmei, vor fi inregistrate in baza de date a companiei și in orice altă baza 

de date pe care firma este obligată sa o mentina. 

iii. Membrilor și vizitatorilor le sunt garantate dreptul de acces, opozitie și interventie, precum și celelalte drepturi prevazute de legislația in vigoare 

privind protectia datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date. 

 
6. Clauze finale 
Prezentul contract reprezinta vointa partilor și inlatură orice alta intelegere dintre acestea, anterioară  sau ulterioara incheierii lui, cu 

exceptia actelor aditionale semnate de ambele părți. 

In situatia incheierii abonamentelor de personal training sau cursuri de inot, regulile generale de pr estare a serviciilor specifice vin in 

completarea prezentului contract si fac parte integranta din acesta. 

Eventualele litigii in legatura cu prezentul contract sunt de competenta Judecatoriei Buftea.  
Prezentul contract, a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte și a fost semnat de părți, care declară ca au primit un exemplar. 

S.C. BRICK SERVICII SRL  Membru abonat  


