Ruxandra Ballet SRL
Str. Cricovului nr 23, București, Sector 1
Reg.Com. J40/16638/2017
CUI: 38287917

din _________________
I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
1.1. RUXANDRA BALLET SRL, având sediul social în Str. Cricovului nr 23, București, Sector 1, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr J40/16638/2017, CIF: 38287917, IBAN: RO62INGB0000999907243464 deschis la ING Bank, reprezentată
prin Ruxandra Elena Petrea, în calitate de prestator și
1.2 : Părinte _____________________________________________ CNP__________________________________,
telefon __________________________, email________________________________________, părintele /tutorele
copilului _______________________________________________________________________________________ ,
născut la _________________________________________________________________ în calitate de beneficiar
Sunt de acord cu procesarea datelor mele personale de către RUXANDRA BALLET SRL prin intermediul e-mail-ului,
SMS-ului, telefonului, platformelor de social media referitoare la campaniile de marketing, oferte speciale, facturi,
evenimente sau alte forme de publicitate.
Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de
mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului îl constituie oferirea de către prestator a serviciilor de învățamant în domeniul cultural,
dans (balet și dans), ateliere interactive.

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
3.1. Prestatorul are obligația:
1. de a asigura personalul calificat necesar desfașurării cursurilor;
2. de a asigura materialele didactice necesare desfășurarii activitatii în cele mai bune condiții;
3. de a asigura curățenia în incinta studioului;
4. de a comunica părinților concursurile care se desfășoară la nivel național, specific vârstei.
5. de a nu face discriminari privind religia sau etnia;
3.2. Beneficiarul se obligă:
1. să respecte regulamentul de ordine interioara, care este parte integrala a acestui contract;
2. să achite plata serviciilor efectuate de prestator la începutul fiecărei luni, înainte de prima oră de curs;
3. să suporte costurilor suplimentare (echipament studii, costum spectacole, alte taxe)
4. să respecte programul de funcționare;
5. să comunice instructorului orice afecțiune de care suferă copilul;
6. să plăteasca orice bun deteriorat de către copil;
7. să fie de acord cu faptul ca orice material foto, video sau audio realizat în timpul orelor de curs sau concursurile
la care participa copilul sunt proprietatea Ruxandra Ballet SRL. Materialele rezultate nu vor fi comercializate, ci vor fi
folosite exclusiv în scop intern și de promovare a cursului.

IV. PREȚUL CONTRACTULUI
4.1. Prețul serviciilor prestate de furnizor, care stau la baza prezentului contract este:
 Anul școlar ↓
 Școală de vară ↓
 20 lei – taxa de înscriere
 200 lei / 6 ședințe balet
 220 lei / 8 ședințe balet / lună
 180 lei / 4 ședințe balet
 200 lei / 6 ședințe balet / lună
 150 lei / 3 ședințe balet
 180 lei /4 ședințe balet / lună
 110 lei / 2 ședințe balet
 55 lei / 1 ședință
 70 lei / 2 ședințe contemp
 140 lei / 4 ședințe contemp. / lună
 235 lei / 6 ședințe balet + 2 contemp
 320 lei / 8 ședințe balet + 4 contemp / lună
 195 lei / 4 ședințe balet + 2 contemp
 300 lei / 4 ședințe balet + 4 contemp / lună
 145 lei / 2 ședințe balet + 2 contemp
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4.2. Plata serviciilor prestate clientului se efectuează înainte de prima oră de curs.
4.3. Pentru abonamentul de 8 sedințe se pot reporta 2 ședințe, iar pentru abonamentul de 4 ședințe se poate
reporta o singură ședință.
4.4. În caz de renunțare unilaterală din partea beneficiarului, taxa nu se returnează.

V. TERMENUL CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de un an.
5.2. Contractul se prelungește automat pentru o nouă perioadă de un an în cazul în care, cu cel puţin 7 zile inaintea
expirării duratei sale, niciuna dintre părţi nu comunică în scris celeilalte dorinţa sa de a nu mai prelungi raportul
contractual.

VI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
6.1. Orice litigiu decurgând din sau în legatură cu prezentul contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori
desființarea lui, dacă nu se poate rezolva pe cale amiabila de reprezentantii partilor, se va soluționa prin arbitrajul
Curtii de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, în conformitate cu
Regulile de procedura arbitrala ale acestei Curți.

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Ruxandra Ballet Studio își rezervă dreptul de a rezilia prezentul contract la orice încălcare a regulamentului sau
comportament neadecvat, atât din partea părintelui cât și a copilului.
7.2. Beneficiarul poate rezilia contractul în orice moment, taxa plătită pe luna în curs fiind nereturnabilă.
7.3. Întreruperea prezenței la curs cu mai mult de 20 zile duce la rezilierea contractului. Reluarea cursurilor se va
face în baza unui nou contract, cu plata abonamentului aferent și a taxei de înscriere.

VIII. CLAUZE FINALE
8.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.
8.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul său, reprezintă voința
părților și înlătură orice alta înțelegere verbala dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
8.3. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare.

Prestator

1.

Beneficiar

1. Cursurile Ruxandra Ballet Studio se desfășoară în zilele și în locul
11. Abonamentele nu sunt transmisibile și sunt valabile doar pentru
anunțate pe site, https://ruxandraballet.ro/orar-activitati/
perioada acordată.
2. Este obligatorie păstrarea curățeniei în sală. Se interzice intrarea în 12. 12. Taxa este fixă, conform frecvenței pentru care se optează,
sală cu încălțăminte murdară și necorespunzătoare.
indiferent de orele efective de prezență, nu se negociaza și nu este
3. Accesul în sala de balet se face cu 10 minute înaintea începerii
returnabilă.
cursului, numai în prezența profesorului; spațiul este dotat cu vestiare ce
13. Este obligatorie păstrarea ordinii și disciplinei pe parcursul
pot fi folosite de cursanți înainte de intrarea în sală;
antrenamentului.
4. Pe durata desfășurării orelor de curs părinții sau însoțitorii nu au acces 14. Cursanţii și părinții copiilor ce frecventează cursurile sunt obligaţi
în sălile de curs;
să anunţe profesorul de orice condiţie de sănătate ce poate afecta
5. Accesul în sala se face doar cu echipament adecvat (balet fete: costum participarea sa de-a lungul cursului;
de balet/body ,flexibili și dres alb sau roz, fustiţe de balet, părul strans in
15. Cursanţii și părintii copiilor își asumă pe proprie răspundere
coc; balet băieți: tricou, pantalon, flexibili; dans contemporan: tricou,
intrarea la cursuri în cazul în care aceștia suferă de boli cardiace sau
colanți, flexibili).
alte boli în urma cărora pot suferi accidente .
6. Igiena corporală la inceperea antrenamentelor este obligatorie.
16. Ruxandra Ballet Studio nu își asumă nici un fel de răspundere
7. Este strict interzis accesul în centru cu animale.
pentru obiecte lăsate nesupravegheate de către clienți.
8. Este strict interzis accesul în sala de curs cu bijuterii și gadget-uri. 17. 16. Ruxandra Ballet Studio nu își asumă nici un fel de obligație în
9. Este interzisa producerea de zgomote fără motiv.
cazul nerespectării regulilor de mai sus de către clienți.
10. Este obligatorie păstrarea unei distanțe de siguranță față de oglinzi.
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