
Mojo Yachting Teams – Conditii de participare 

1. Cotizatia anuala este de 1500 euro, cuprinzand urmatoarele:  

- Participarea la Cupa Romaniei (5 regatte) 

- Participarea la Campionatul National Offshore (2 regatte)  

- Participarea la Limanu Channel Cup (1 regatta)  

- Participarea la Cantonamentul Mojo Yachting Club (5 zile pregatire practica);  

- Participarea la cursurile de pregatire teoretica specifica, organizate de Mojo Yachting Club in pre-sezon; 

- Dreptul de a participa la un numar nelimitat de antrenamente sau alte regate interne sau internationale, in afara 

calendarului official al FRY (neincluzand cheltuielile aditionale implicate in participare). Sesiunile de antrenament sau 

participarea la alte regate trebuie programate astfel incat sa nu interfereze cu alte evenimente MojoSailing 

(ambarcatiunea sa fie disponibila) si sa participe minim 8 membri ai clubului; 

- 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 1 ianuarie, minim 66% pana la 1 martie si 100% pana la 

1 mai ale anului competitional; daca la una din datele de mai sus, membrul 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. 

2. Reduceri la plata cotizatiei: 

- 10% pentru plata integrala pana la 1 ianuarie a anului competitional. 

- 10% pentru membrii cu o vechime mai mare de 1 an. 

- Membrii clubului ce au obtinut o clasare pe podium in cadrul competitiilor Romania Cup sau a Campionatului National 

(Clasamentul – Clasele A1 si B1) vor avea o reducere suplimentara dupa cum urmeaza: 10% pentru locul III, 20% pentru 

locul II, 30% pentru locul I  

3. Invitati:  

Pe parcursul sezonului pot participa la evenimentele sportive invitati din afara clubului, in urmatoarele conditii: 

- Sa fie locuri disponibile datorate imposibilitatii de participare a membrilor titulari din echipe; 

- Skipperul sa-si dea acordul cu privire la participarea invitatilor; 

- Pe parcursul evenimentului sportiv, invitatii trebuie sa-si asume calitatea de membru al clubului prevazuta la pct. 4; 

- Cotizatia catre club pentru participarea la o etapa a unui eveniment sportiv este de 500 euro. 

4. Calitatea de membru al Mojo Yachting Teams implica:  

- Obligatia de a participa la competitiile oficiale si antrenamentele clubului;  

- Obligatia de a fi sportiv legitimat FRY al Asociatiei Club Sportiv Mojo Yachting;  

- Obligatia de a avea viza medicala sportiva valabila pe perioada competitiilor;  

- Obligatia de a avea viza valabila FRY si taxa anuala catre federatie achitata;  

- Obligatia de a participa activ la armarea/dezarmarea ambarcatiunii pt. racing;  

- Obligatia de a purta echipamentul clubului pe durata competitiilor oficiale;  

- Obligatia de a respecta si intretine echipamentele si dotarile furnizate de catre club; 



- Obligatia de a preda ambarcatiunile dupa fiecare utilizare in conditii de igiena si fara efecte personale la bord; 

- 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; 

4. Garantie:  

• Fiecare membru va achita catre club 150 euro/pers, suma ce se va constitui intr-un depozit de garantie care sa acopere 

daunele si/sau franciza asigurarii barcii. La fiecare eventuala plata din acest depozit, suma se va reintregi ulterior de catre 

membrii echipei in mod egal. Suma aflata in depozit la finalul sezonului, se va returna membrilor echipei.  

• Daunele produse ambarcatiunii sau tertilor vor fi acoperite: 

• Daunele produse ambarcatiunii sau tertilor ce vor fi acoperite din Garantie, de catre intreg echipajul, sunt:  

o daune minore pentru care nu se apeleaza politele de asigurare ale ambarcatiunii / raspunderea skipperului (deteriorare 

manevre fixe si mobile, pierderi chei cabestan, urme de coliziune ale altor ambarcațiuni, rupere mobilier, muring-uri, 

etc.); 

o daune neacoperite de asigurari (ex: franciza, velatura deteriorata).  

• Daunele majore, acoperite din asigurarea Hull & Machinery / Skipper Third Party Liability, peste suma de franciza, nu se 

includ in acest Depozit de Garantie. 

5. Renuntarea la calitatea de membru Mojo Yachting Teams nu implica returnarea vreunei cote din contizatie sau alte 

cheltuieli facute in interesul echipei pana la data renuntarii.  

6. Achizitii si sponsorizari:  

- Se poate constitui un buget de achizitii racing pentru fiecare echipa avand ca surse sume provenite din contracte de 

publicitate/sponsorizare, donatii individuale si donatii colective;  

- Orice membru al clubului care faciliteaza un contract de sponsorizare/publicitate, va avea la dispozitie un buget de 30% din 

valoarea contractului sub forma de rebate, servicii agreement nautic sau servicii de promovare, pentru a se asigura de 

buna finalizare a contractului. 

 

Sunt de acord, 

Nume .........................................................................................  

 

Data .......................   Semnatura ................................. 


