CONVENȚIE
Nr. …............. din data ........................................

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
1.1 ASOCIAȚIA “PANAGIA-PELERINAJE ORTODOXE cu sediul în Mun. Brașov, str. Zizinului
nr. 91, Bl.52, Sc.A, Ap.18, jud. Brașov, având CIF 36796604, reprezentată de Preşedinte
URDEA MIHAIL, în calitate de beneficiar și
1.2. Dl._______________________________________ domiciliat în ________________
___________________________ având CNP___________________________________
Posesor al CI/PAȘAPORT__________________________, în calitate de contributor.
2.OBIECT
2.1 Obiectul convenției îl reprezintă oferirea suportului financiar și sprijinirea activităților
asociației beneficiare de ajutorare a lăcașurilor sfinte de pe Muntele Athos, mănăstiri și schituri.
Contribuția este de asemenea folosită pentru asigurarea mijloacelor de transport, carburanților
și obtinerea documentelor de intrare pe Sfântul Munte pentru contributor.
2.3 Contributia constă în suma de _________ Euro (echivalent lei).
3.DURATA
3.1 Convenția este încheiată pe perioada pelerinajului: _____________ - _______________
Prezenta a fost încheiată în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi
_____________.

BENEFICIAR
Asociaţia „PANAGIA – PELERINAJE ORTODOXE”

CONTRIBUTOR
_________________

A. Notă de informare
1. Prelucrăm numele și prenumele dvs., domiciliul, actul de identitate și codul numeric personal
cuprinse în convenția încheiată cu noi pentru executarea convenției, inclusiv realizarea
activităților efectuate de asociație în interesul dvs. în virtutea convenției dintre noi.
2. Prelucrăm numarul dvs. de telefon și adresa dvs. de e-mail, pentru comunicarea cu
dumneavoastră.
3. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrarea automatizată și nici pentru
realizarea de profile. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dvs. sau
îndeplinirea obligatiilor legale.
4. Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni
le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor dvs.
Dacă sunteti nemulțumiți aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.
Subsemnatul ….................................... astazi …..................... am luat la cunostință și
am înțeles informarea.
Semnătura: …..............................................................
B. Reguli și îndrumări de pelerinaj
1. Respectați locurile atribuite în mijlocul de transport de către conducatorul grupului sau persoana

desemnată de asociație; nu purtați discuții contradictorii cu șoferul și nu-i solicitați să se abată
de la traseul și programul prestabilit, care este obligatoriu pentru toti.
2. Îmbrăcămintea și întreaga voastră înfățișare să fie decentă și modestă așa cum se cuvine într-o

astfel de călătorie destinată nevoinței creștinești și rugăciunii catre Maica Domnului și
Dumnezeu Cel în Treime Slăvit.
3. Consumul de alcool și fumatul nu sunt permise decât în locuri special amenajate; este strict

interzisă folosirea aparatelor de televiziune, radiofonice și producătoare de muzică.
4. Se interzice cu strictețe încălcarea regulilor de viețuire și găzduire ale sfântului munte athos -

Grădina Maicii Domnului - aduse la cunoștință odata cu înmânarea diamonitirion-ului.
5. Pe parcursul pelerinajului, pentru a evita situațiile neplăcute, dați dovadă de înțelegere,

toleranță, bun-simț, altruism și trăire creștinească. Pelerinii trebuie să aiba asupra lor polița de
călătorie încheiată cu societatea de asigurări pe care o agreaza și opțional card european de
sănătate; cei care suferă de boli cardio-vasculare sau au alte afecțiuni/boli care le pot afecta
grav starea de sănătate în călătorie, sunt obligați să dețină asupra lor cardul european de
sănătate. În caz contrar își asumă toate riscurile pe perioada pelerinajului, Asociația fiind
exonerată de orice răspundere.
6.

Pe întreaga durata a pelerinajului pelerinii sunt singuri raspunzători de pierderea, dispariția sau
furtul obiectelor personale .
Prezentul regulament este anexă la convenția încheiată cu fiecare pelerin.
Am luat la cunoștință și am primit exemplarul 1, azi …............... Semnatura......................

