
Acord   de Participare la
“Grupul de suport AMO+ 

pentru adolescentii cu probleme de greutate  ”
Organizat în data de   15 decembrie   2017

Acord numarul.............................
Incheiat in data de .....................

Încheiat între (numele complet) 

...........................................................................................................................................
Adresa de domiciliu..............................................................................................................................................................
CNP........................................................................................
Carte de identitate Seria .........  Numarul........................
În calitate de tutore legal sau parinte al participantului minor (numele participantului)

................................................................................................................................................................
Date de contact-telefon/adresa de email............................................................................................. denumit în acest 
acord Participant.
Și 
SC Fun&Food SRL, cu sediul în Iași, Com. Rediu, Sat Rediu, bloc Diana, tr. 2, et. 1 ap. 7, înregistrată la Registrul
Comerţului  Iași  sub  nr.  J22/694/2016,  CUI 35812973,  reprezentată  de  delegat  Ignat  Ionuţ,  cetăţean  român,  având
domiciliu în Iaşi, Str. N. Iorga, nr. 49, Sc. B, et. 4 Ap. 14, identificat cu CI, seria MZ, nr 378565 emisă de SPCLEP
IAȘI, având CNP 1800107226764, numit în această acord: Organizator.

Obiectul Acordului
Participarea  sus-numitului  minor la  grupul  de  suport  organizat  sub denumirea  de  Grup de  suport  pentru
adolescenții  cu  probleme  de  greutate  –  organizat  de  AMO+ Abordarea  multidisciplinară  a  obezității  și
tulburărilor alimentare eveniment organizat și susținut de SC Fun&Food SRL.

În cadrul acestui Grup de Suport ce constituie obiectul acordului – Organizatorul va oferi consiliere nutrițională, diete 
personalizate, interpretarea spectrului de analize, anamneze alimentare individuale, terapie de grup, consiliere de grup, 
abordarea sistemică a adicțiilor alimentare, psihoeducație adresată adolescenților, părinților sau aparținătorilor 
gestionarea starilor de dezechilbru alimentar si psihologic, toate într-o atmosferă serioasă și prietenoasă pentru asistența 
adolescenților cu probleme de greutate.

Toate ședințele au ca repere profesionalismul la cel mai înalt nivel prin folosirea metodologiilor validate știintific și 
confidențialitatea absolută.

Asistența grupului se extinde și în următoarele psiho-patologii: bulimie, anorexie și hiper-fagie sau alte tulburări 
alimentare. În cadrul grupului vom aborda și teme sociale legate de auto-blamare, blamarea socială asupra greutății, 
imaginea și stima de sine – precum și alte teme legate de dezvoltarea personală armonioasă a adolescentului.

Participarea la această sesiune de grup de suport este în valoare de 80 RON și  se va desfășura pe data de 15 decembrie,
între orele 18.00-21.00 la o locatie prestabilită și care va fi comunicată ulterior achitării facturii aferente acestui acord și
atasată la prezentul acord. Participarea va fi validată ulterior confirmării de plată via e-mail și sms pe datele de contact
furnizate în prezentul acord.

Suma nu este rambursabilă în cazul ne-participării la data de 15 decembrie și nici prin retragerea participării ulterior
efectuării plății.

Incetarea   Acordului
Prezentul Acord inceteaza in urmatoarele cazuri:
1.Prin rezilierea unilaterala a Organizatorului – prin notificare via e-mail sau sms, caz in care suma este rambursabila 
complet Participantului in maxim 10 zile lucratoare la notificare.
2.Conform legislatiei in vigoare prevazuta de Codul Civil: caz fortuit, decesul uneia din parti etc.
       SC Fun & Food SRL
                Organizator                    Participant
Reprezentată legal 
de Ignat Ionut                                            


