
CONTRACT DE COTIZAȚIE PENTRU ACCESUL LUNAR LA CENTRUL ORHIDEEA HEALTH & SPA 

ANEXĂ LA CONTRACTUL DE MEMBRU

      Nr.  din 

I. Părțile contractante

Fundația pentru Sănătate Orhideea Spa, persoană juridică de drept privat, non-profit, înființată în anul 1996, cu sediul în București, Calea Plevnei 145B, SPA, 

sector 6, autorizată în baza sentinței publice din Dosarul 275/PJ/1996 deschis la Judecătoria Sectorului 2, înscrisă în Registrul special al asociațiilor și fundațiilor de 

pe lângă Judecătoria Sectorului 6 sub numărul 62/2013, având codul fiscal RO9347586, în calitate de operator al centrului  Orhideea Health & Spa denumită și OHS, 

prin reprezentant convențional, pe de o parte

, cu domiciliul în , CNP : , posesor al B.I./C.I., solicitant,  în calitate de membru al centrului Orhideea Health & Spa, denumit membru, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de plată a contribuției pentru Acces Lunar la centrul de sănătate Orhideea Health & Spa din București, Calea Plevnei 145B, 

SPA, cu respectarea următoarelor clauze, în completarea contractului de membru încheiat între solicitant și OHS și Regulamntul de Ordine Interioară disponibil pe 

www.orhideeaspa.ro:

II. Obiectul contractului 

Contractul are ca obiect accesul membrului în centrul Orhideea Health & Spa în intervalul orar specific fiecărui plan tarifar, în schimbul unei contribuții lunare 

achitate de membru, denumită și cotizație de Acces lunar, în perioada de valabilitate contractuală menționată mai jos.

Pentru evitarea oricăror neînțelegeri, părțile convin ca accesul lunar se va încheia pentru 4 săptămâni succesive.

III. Tipul accesului, prețul contractului și durata de valabilitate a contractului

Nr Activitate Cantitate Pret(RON)

Contact Acces Lunar Orhideea Health & Spa F24. Rev.X, noiembrie 2022

De la Pana la

1

Total de plata :  RON

IV. Încetarea contractului

1.  Prezentul contract se considera finalizat imediat ce ajunge la termenul stabilit în capitolul de mai sus.

2. Orhideea Spa își rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul fără notificare prealabilă și fără intervenția instanței judecătorești imediat ce constată 

încălcarea oricărei condiții din prezentul contract, a contractului de membru sau a Regulamentului de Ordine Interioară de către membru, precum și în situațiile în 

care, la adresa unui membru sunt înregistrate reclamații din partea altor membri. În acest caz, Orhideea Spa nu are obligația returnării nici unei sume din 

contravaloarea contribuției pentru acces achitată în prealabil.

3. Părțile convin că membrul nu poate denunța unilateral contractul, indiferent de motive, și nici nu poate solicita rambursarea sumelor achitate în avans.

V. Alte clauze

1. În situația încheierii contractelor pentru programele de personal training sau cursuri de înot, regulile generale de prestare a serviciilor specifice vin in 

completarea prezentului contract si fac parte din acesta.

2. Orele de deschidere și închidere ale centrului sunt afișate vizibil, la recepție cât și pe pagina de internet www.orhideeaspa.ro, respectiv 

www.orhideeasport.ro  și trebuie respectate. Se așteaptă ca membrii să părăsească centrul la ora închiderii, conform anunțurilor din cadrul centrului. În acest sens , 

centrul restricționează accesul cu 60 de minute înaintea orei de închidere. OHS își rezervă dreptul de a modifica orele de program, unilateral, cu o notificare cu 30 

de zile în prealabil (cu excepția situațiilor speciale - revizii sau intervenții tehnice). Notificarea se consideră a fi comunicată membrilor din momentul publicării ei 

pe www.orhideeaspa.ro. 

3. Membrii acceptă că OHS își rezervă dreptul de a închide centrul anual, pentru lucrări de mentenanță, pe o perioadă de 7 zile, precum și în următoarele 

ocazii: două zile cu ocazia Anului Nou, două zile cu ocazia Crăciunului, două zile cu ocazia Paștelui ortodox . Pentru această perioadă centrul nu este obligat să 

prelungească durata de valabilitate a cardului de membru, a accesului lunar sau să despăgubească clienții într-un anume fel. 

4. La data încheierii prezentului contract, programul de funcționare al centrului este: luni - vineri, 7,00 - 22,00 (ultima oră de acces 21,00), duminică 9,00 - 

22,00 (ultima oră de acces 21,00), sâmbătă închis. Copiii pot rămâne în centru până la ora 20,00 (ultima oră de acces fiind ora 19,00). În zilele de sărbătoare 

legală sau zilelor nelucrătoare decise de Guvernul României, programul centrului este similar programului zilei de duminică . Programul de funcționare al saunelor 

este limitat și este afișat în centru, putând fi modificat fără notificări prealabile în funcție de fluxul de clienți.

5.  Eventualele litigii sunt de competența Judecătoriei Sectorului 6. 

6. Prezentul contract a fost încheiat în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, pe o pagină și a fost semnat de părți, care declară că au primit un 

exemplar. Acest contract poate fi încheiat și la distanță, prin e-mail, fax sau alte metode de transmitere, părțile convenind asupra caracterului său original . 

Totodată, contractul poate fi încheiat în cadrul comerțului electronic, situație în care se aplică prevederile privind achiziția la distanță a bunurilor și serviciilor.

  ORHIDEEA HEALTH & SPA                                                                                                     MEMBRU

  Fundația pentru Sănătate Orhideea Spa 

  prin reprezentant convențional
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