
Mojo Yachting Teams – Conditii de participare  

1. Cotizatia anuala va fi de 1200 euro (1000 euro pt. membrii cu vechime mai mare de 1 sezon) si in ea sunt cuprinse: 
- Participarea la evenimentele F.R.Y. - Cupa Romaniei, Campionatul National Offshore si Limanu Channel Cup; 
- Participarea la un cantonament de 7-10 zile ( stabilit de comun acord cu toti membrii echipei); 
- Participarea la un numar nelimitat de antrenamente; sesiunile de antrenament trebuie programate astfel incat sa nu 

interfereze cu alte evenimente MojoSailing (ambarcatiunea sa fie disponibila) si sa participe minim 5 membri ai echipei; 
- Cazarea gratuita la bordul ambarcatiunilor pe timpul evenimentelor si antrenamentelor in limita locurilor disponibile si a 

sosirii la data convocarii; 
- 10% reducere la evenimentele si expeditiile MojoSailing precum si la inchirierea ambarcatiunilor clubului; 
- Gratuit cursurile pentru categoria S in cadrul Mojo Yachting School; 
• Plata cotizatiei se poate face in max 3 transe, minim 33% pana la 01 ianuarie, minim 66% pana la 1 martie si 100% 
pana la 1 mai ale anului competitional; daca la una din datele de mai sus, componentul Mojo Yachting Teams nu a achitat 
cotele stabilite, acesta intelege a renunta la calitatea de membru al echipei, fara sa-i fie returanate cotele platite pana la data 
respectiva. 
• Pentru clasarea pe podium in Romania Cup sau Campionatul National Offshore, membrii echipajului vor beneficia de 
o reducere de 10% din valoarea cotizatei pentru sezonul urmator. 
• Reducerile sunt valabile doar in cazul platii integrale a cotizatiei pana la data de 1 ian. a anului competitional 
respectiv. 
2. Calitatea de membru al Mojo Yachting Teams implica: 
- Obligatia de a participa la competitiile oficiale si antrenamente; 
- Obligatia de a fi sportiv legitimat al Asociatiei Club Sportiv Mojo Yachting; 
- Obligatia de a avea viza medicina sportiva valabila pe perioada competitiilor; 
- Obligatia de a avea viza valabila FRY si taza anuala catre federatia achitata; 
- Obligatia de a participa activ la armarea/dezarmarea ambarcatiunii pt. racing (neprezentarea poate fi compensata cu suma de 

15 euro/operatiune, bani ce vor constitui un fond pt. bugetul echipei); 
- Obligatia de a purta echipamentul pe durata competitiilor si evenimentelor oficiale; 
- Participarea la evenimente sportive (interne sau internationale) pe ambarcatiuni ce nu apartin clubului (inclusiv 

antrenamente) se poate face doar cu acordul clubului; inexistenta acordului prealabil duce la sanctiuni disciplinare.  
- Participarea la sedinte foto/video la fiecare eveniment oficial, precum si acceptul ca aceste materiale sa poata fi distribuite in 

spatiul public in scopuri comerciale. 
3. Garantie: fiecare membru va achita catre club 150 euro/pers, suma ce se va constitui intr-un depozit de garantie care sa 

acopere fransiza asigurarii barcii. La fiecare eventuala plata din acest deposit, suma se va reintregi de catre membrii echipei 
in mod egal. La finalul sezonului, aceasta suma se va returna membrilor echipei. Daunele produse ambarcatiunii sau tertilor 
vor fi suportate de intreg echipajul dupa cum urmeaza: daune minore pentru care nu se apeleaza politele de asigurare ale 
ambarcatiunii / raspunderea skipperului (pierderi chei cabestan, urme de coliziune ale altor ambarcațiuni, rupere mobilier, 
muring-uri, etc.); sumele neacoperite de asigurari (ex: fransiza) vor fi platite din suma constituia ca Grarantie. 

4. Renuntarea la calitatea de membru Mojo Yachting Teams nu implica renurnarea vreunei cote din contizatie sau alte 
cheltuieli facute in interesul echipei sau al clubului pana la data renuntarii. 

5. Achizitii si sponsorizari: 
- Se va constitui un buget de achizitii racing avand ca surse sume provenite din contracte de publicitate/sponsorizare, 
donatii individuale si donatii colective; 
- Orice membru al echipei care faciliteaza un contract de sponsorizare/publicitate, va beneficia de o reducere a 
cotizatiei in valoare de 15% din valoarea contractului de sponsorizare/publicitate; sumele ce depasesc valoarea cotizatiei se vor 
raporta pt. sezonul urmator; 

Sunt de acord,  

Nume .............................................................. Data ............................ Semnatura .................................  


