ADEZIUNE – CONTRACT

.

. Nr…….. /……. ……. 2011

.

2-6 decembrie 2011
Palatul National al Copiilor
office@pikaso.ro
DATA LIMITA DE INSCRIERE: 28 NOIEMBRIE 2011

1. DENUMIIREA FIRMEI EXPOZANTE

2. CUI

3. NR. REGISTRUL COMERTULUI

4. ADRESA
ADRESA
5. BANCA

6. IBAN

7. REPREZENTANT LEGAL

8. In calitate de

9. PRODUSE/SERVICII PREZENTATE …………………………………………………………………………………………………..……
10. TAXA DE INSCRIERE: 50 EUR + TVA
11. TARIF INCHIRIERE STAND STANDARD AMENAJAT: 50 EURO/ m² + TVA
……..……………………m²
Standul standard contine: pereti de contur (H 250 cm), mocheta, 1 masa, 2 scaune, spot, cos, gunoi,
priza, pazie.
12. PAZIA – INSCRIPTIONARE NUME FIRMA (L 200 cm / H 30 cm)
Inscriptionarea paziei se va face cu litere standard, culoare albastra (sau alta culoare la cerere).
In cazul in care nu se completeaza numele companiei pentru pazie, aceasta se va executa cu numele firmei
completat mai sus. Va rugam sa inserati textul pentru pazie:

13.Plata se face anticipat conform contractului în baza Facturii în contul nr
RO84RNCB0069121516670001 deschis la BCR, suc. Libertatii prin O.P. Adeziunea semnatã de expozant
şi confirmatã de organizator devine contract.
ORGANIZATOR,
SC PIKASO TEAM SRL
Marius Clain
semnatura si stampila

. EXPOZANT.
……………………………………………..
………………………………………
semnatura si stampila

A. DISPOZITII GENERALE
1. Manifestarea expoziţionalã “DRAGA MOS NICOLAE…” este organizatã de cãtre SC PIKASO TEAM SRL.
SC PIKASO TEAM SRL,cu sediul in Ilfov, Voluntari, str. Drumul Negru, nr 57, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul
J23/1057/2011, avand codul unic de inregistrare RO28368151, cont RO84RNCB0069121516670001 deschis la BCR, suc.
LIBERTATII, reprezentata prin Marius Clain, in calitate de Administrator.
2. Locul de desfãşurare: PALATUL NATIONAL AL COPIILOR, B-dul Tineretului, Nr. 8-10, Sector 4
3. Perioada de desfasurare a expozitiei este 2 decembrie - 6 decembrie 2011, de vineri pana duminica intre orele 10.00-19.00, luni
si marti intre orele 12.00-19.00.
4. Data deschiderii şi închiderii manifestãrii sunt specificate în Adeziunea-Contract iar orarul de funcţionare este cel anunţat de
organizator şi pot fi modificate de cãtre organizator din considerente de forţã majorã sau din motive obiective. Modificarea perioadei
de desfăşurare a târgului sau a locatiei se va anunţa în scris participanţilor cu minim 10 zile inainte de data evenimentului. Aceştia
au obligaţia de a anunţa în scris organizatorului, în termen de trei zile eventuala neacceptare a modificării survenite.În caz contrar,
modificarea se consideră acceptată. Daca participantii nu sunt de acord cu modificarile survenite, vor anunta in scris organizatorul,
prezentul contract incetand de drept.Suma platita de participant va fi restituita integral in termen de 30 de zile de la data incetarii
contractului .
B. EXPOZANTII SI PRODUSE
5. Sunt acceptate produse şi servicii cu condiţia ca acestea sã se încadreze în profilul manifestãrii. Firma expozantã poartã rãspunderea
pentru produsele prezentate, dreptul de a prezenta aceste produse si de toate activitatile comerciale desfasurate in cadrul targului.
6. Organizatorul îşi rezervã dreptul de a nu admite acele exponate care nu se încadreazã în tematica expoziţiei, precum şi cele care apar
ca fiind dãunãtoare sau periculoase expozantii fiind exclusiv raspunzatori de respectarea intocmai a legislaţiei în vigoare în România.
C. INSCRIERE PARTICIPARE
7. Expozantul completeaza si semneaza adeziunea-contract si conditiile de participare .
8. Organizatorul va transmite ulterior in scris expozantului spatiul alocat si factura aferenta .
9. Organizatorul poate refuza participarea expozantilor care nu si-au achitat integral obligatiile de plata in termenle prevazute in
prezentul contract si in facturi.
10. Expozantii pot utiliza spatiile alocate numai daca au achitat integral,in termen, obligatiile de plata fata de organizator.
11. Din momentul semnãrii de cãtre pãrţi, contractul intrã în vigoare şi obligaţiile pãrţilor trebuie executate sub sancţiunea plãţii de daune
interese. Organizatorul poate sã nu accepte participarea ori sã restrângã spaţiul solicitat în funcţie de posibilitãţile existente la data primirii
Contractului de Participare.
12. Cazul de forta majora exonereaza partile de executarea obligatiilor asumate prin contract.
D. RETRAGERE
13. In cazul in care expozantul renunta la participare dupa termenul limita de inscriere contractul se reziliaza, iar sumele platite se
retin cu titlul de dauna interese pentru acoperirea prejudiciului material si moral cauzat.
C. SPATIUL DE EXPUNERE SI AMENAJAREA STANDULUI
14. Data de montare/amenajare a standurilor este 1.12.2011. In perioada desfasurarii expozitiei accesul personalului expozantilor
va fi permis zilnic intre orele 9:30- 19:00. Scoaterea exponatelor din standuri/dezafectarea, se poate face incepand cu 6.12.2011,
dupa terminarea programului targului. Expozantii au obligatia sa respecte strict programul expozitiei si sa nu paraseasca standul
inchiriat pana la sfarsitul manifestarii. Expozantul va prelua de la organizator cu o ora înaintea deschiderii expoziţiei, standul cu toate
dotãrile solicitate şi va preda standul organizatorului, aşa cum l-a preluat, dupã închiderea oficialã a expoziţiei, pe bazã de semnãturã.
Organizatorul este absolvit de orice fel de raspundere in cazul producerii unor accidente in stand.
15. Expozanţii pot utiliza numai spaţiile de expunere alocate.Este interzisa obstructionarea afluentei vizitatorilor prin orice mijloace.
16. Subînchirierea standului solicitat unei terţe firme, este permisã doar cu acordul organizatorului.
17. Este interzisã utilizarea surselor de sunet (nivel max 65dB ) şi/sau luminã care deranjeazã alţi expozanţi.
D. PUBLICITATE
18. Expozantul are dreptul sã facã publicitate produselor sale doar în incinta propriului stand. Formele de publicitate trebuie sã fie în
concordanţã cu principiile comerciale şi cu legislaţia din România. Organizatorul are dreptul sã înlãture fãrã acordul expozantului
inscripţionãrile, reclamele şi alte forme de publicitate în cazul în care considerã cã nu sunt în concordanţã cu legislaţia românã.
E. OBLIGATIILE EXPOZANTULUI
- sã achite la termen sumele datorate;
- sã pãstreze în bunã stare mobilierul şi dotãrile care i s-au pus la dispoziţie de organizator considerand ca le-a primit in buna stare
(expozantul va suporta costul materialelor din stand deteriorate din vina sa). Este interzisã deteriorarea panourilor prin gãurire, batere de
cuie, ace etc., precum şi lipirea de materiale publicitare fãrã consultarea în prealabil a organizatorului;
- sã asigure în permanenţã curãţenia în incinta standului propriu;

- sã asigure paza bunurilor în stand pe toatã perioada programului targului;organizatorii nu vor fi responsabili de eventualele pagube sau
lipsuri;
- sa respecte toate legile in vigoare pentru activitatea desfasurata la targ atat comerciala cat si medico-sanitar-veterinara, fiind
raspunzator de orice sanctiune primita de la autoritati;
- expozantul este pe deplin rãspunzãtor de respectarea normelor legale de prevenire a incendiilor şi accidentelor în cadrul expoziţiei;
- sa respecte legile de prevenire a incendiilor, legile de prevenire a accidentelor de lucru si cele referitoare la prejudiciile cauzate in
cadrul PALATULUI NATIONAL AL COPIILOR de catre vizitatori sau expozanti, in conformitate cu Codul Civil Roman;
- fumatul este strict interzis in cadrul standurilor, exceptie spatiile aprobate si locurile special amenajate din PALATUL NATIONAL AL
COPIILOR;
- sã dezlipeascã materialele publicitare din propriul stand, dupã închiderea oficialã.
19. Expozantul este deplin raspunzator de respectarea normelor legale de prevenire a incendiilor , a normelor de protectie a muncii
si pentru prejudiciile cauzate spatiului in care se desfasoara evenimentul, vizitatorilor si celorlalti expozanti , in conditiile Codului
Civil.
F. OBLIGATIILE ORGANIZATORULUI
- sã asigure pe toatã durata expoziţiei prezenţa unui reprezentant în mãsurã sã rezolve problemele curente;
- sã sprijine firmele participante în orice problemã, în limita posibilitãţilor;
- sa asigure curatenia spatiilor comune
G. TERMENE SI PLATI
20. Factura proforma emisa de organizator se va achita integral in termen de 5 zile de la data semnarii contractului.
21.Intrarea in posesia standului se face doar dupa achitarea integrala a sumei de plata .
H. PENALIZARI SI DAUNE INTERESE
22. Dacã pânã la data de 20 NOIEMBRIE 2011 nu se achitã integral factura proforma emisa de organizator, conform contractului,,
expozantul pierde dreptul de a expune precum şi avansul plãtit, suportând şi beneficiile nerealizate de organizator, urmare a
atitudinii sale.
J. Litigii
23. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu Contractul de Participare la aceasta manifestare expozitionala,referitor la
valabilitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea lui, va fi solutionat pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la o
solutie agreata de ambele parti va fi supus Instantei Judecatoresti Romane, competente pentru a-l solutiona.
24.Dispozitiile prezentului contract sunt confidentiale.

ORGANIZATOR,
SC Pikaso Team SRL

Marius Clain
Administrator

EXPOZANT,

