ADEZIUNE
CONTRACT

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE MARAMUREŞ
Bd. Unirii, nr. 16, cod 430232, Baia Mare, jud. Maramureş
Tel. 0262/221510, 0362/405303, 0728/233908, fax. 0262/225794
e-mail cci_mm@ccimm.ro, web: www.ccimm.ro, www.proafaceri.ro

Salonul Energii Regenerabile si Alternative
11 – 12 mai 2017

Denumire: ____________________________________________web site: __________________
Adresa: Localitatea: _____________________________________________Cod poștal:_________
Str.__________________________________________________________Nr.______ Bl.: _______
Ap.:______Jud.:_____________ Sector:____________Tel. : _______________________________
Fax: _____________________________e-mail: _________________________________________
Cont bancar: _____________________________________________________________________
Banca:__________________________________________________________________________
Cod fiscal/C.U.I. :_____________________________ Nr. ORC J _____________________________
Director General: _________________________________ Persoana de contact: ______________
Tel mobil:____________________________

TAXA DE PARTICIPARE
600 RON
În cadrul acestei taxe se asigură: stand 6 mp, 1 masă, 2 scaune, pazie, 1 priză 220V,
curățenie și participarea la toate evenimentele
Pentru suprafeţe mai mari de 6 mp se plăteşte suplimentar 80ron/ mp
Suprafaţa dorită ________
preţurile nu includ TVA

Termen de confirmare
1 mai 2017

Expozant
Suntem de acord cu condiţiile de participare de pe verso si cu
condiţiile generale ale târgurilor şi expoziţiilor organizate în pavilionul
expoziţional, care fac parte integranta din prezenta ADEZIUNECONTRACT si semnam mai jos si stampilam oficial.

Organizator
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE MARAMUREŞ
Preşedinte

Director economic

DIRECTOR GENERAL: ___________________________________
SEMNATURA: __________________________________________
STAMPILA:

STAMPILA:
______________________

______________________

ANEXA1 Salonul Energii Regenerabile si Alternative 2017
CONDIŢII DE PARTICIPARE
Dispoziţii generale
1. Manifestarea expoziţională este organizată de către Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş.
2. Locul de desfăşurare Centrul de Instruire şi Marketing al CCI Maramureș
3. Data deschiderii şi închiderii manifestării sunt specificate în Contractul de Participare iar orarul de funcţionare este cel anunţat de organizator
şi pot fi modificate de către organizator din considerente de forţă majoră sau din motive obiective.
Înscrierea şi admiterea participării
4. Sunt acceptate mărfuri, produse şi servicii cu condiţia ca acestea să se încadreze în profilul manifestării. Firma expozantă poartă
răspunderea pentru produsele prezentate şi dreptul de a prezenta aceste produse.
5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu admite acele exponate care nu se încadrează în tematica expoziţiei, precum şi cele care apar ca
fiind dăunătoare sau periculoase.
6. Este permisă vânzarea en-detail cu respectarea legislaţiei în vigoare în România. Respectarea legislaţiei este în sarcina expozantului.
7. Înscrierea se face pe baza Adeziunii Contract Organizatorul va verifica şi semna Contractul de Participare şi va remite un exemplar
expozantului. Din momentul semnării de către părţi, contractul intră în vigoare şi obligaţiile părţilor trebuie executate sub sancţiunea plăţii de
daune interese. Organizatorul poate să nu accepte participarea ori să restrângă spaţiul solicitat în funcţie de posibilităţile existente la data primirii
Contractului de Participare.
8. Organizatorul poate anula participarea expozanţilor care nu au plătit integral în termenele prevăzute costul standului şi celelalte servicii
comandate.
Spaţiul de expunere şi amenajarea standului
9. Standurile vor fi atribuite în ordinea sosirii Contractelor de Participare şi a posibilităţii de amplasare optimă a standurilor. Expozantul va
prelua de la organizator în 10 mai 2017, ora 14.00, standul cu toate dotările menţionate în adeziune şi va preda standul organizatorului, aşa cum
l-a preluat, după închiderea oficială a expoziţiei, în 12 mai 2017, ora 16.00, pe bază de semnătură.
10. Taxele de participare trebuie achitate integral până în 10 mai 2017
11. Prezenţa ca expozant este acceptată numai în cadrul unui stand amenajat.
12. Subînchirierea standului solicitat unei terţe firme nu este permisă. Dacă se constată subînchirierea, expozantului care a semnat prezenta
adeziune, i se aplică o penalizare în valoare de 250 euro / firmă sub-expozantă
13. Expozanţii pot utiliza numai spaţiile de expunere alocate.
14. Amenajarea standului expoziţional se va face din 10 mai 2017, începând cu ora 14.
15. Este interzisă utilizarea surselor de sunet şi/sau lumină care deranjează alţi expozanţi.
16. Expozantul are dreptul să facă publicitate produselor sale doar în incinta propriului stand. Formele de publicitate trebuie să fie în concordanţă
cu principiile comerciale şi cu legislaţia din România. Organizatorul are dreptul să înlăture fără acordul expozantului inscripţionările, reclamele şi
alte forme de publicitate în cazul în care consideră că nu sunt în concordanţă cu legislaţia română. Publicitatea în incinta expoziţiei în afara
standului expozantului va fi făcută doar cu acordul organizatorului pe baza unui deviz conform anexei Tarife Servicii Opţionale.
Obligaţiile participantului
17. Să respecte termenele impuse de organizator în prezentele condiţii şi să comunice datele cerute de organizator în Adeziunea-contract;
18. Să achite la termen sumele datorate;
19. Să păstreze în bună stare mobilierul şi dotările care i s-au pus la dispoziţie de organizator (expozantul va suporta costul materialelor din
stand deteriorate din vina sa). Este interzisă deteriorarea panourilor prin găurire, batere de cuie, ace etc., precum şi lipirea de materiale publicitare
fără consultarea în prealabil a organizatorului;
20. Să asigure în permanenţă curăţenia în incinta standului propriu;
21. Să asigure paza bunurilor în stand pe toată perioada programului de vizitare.
22. Să nu părăsească expoziţia înainte de închiderea oficială;
23. Expozantul este pe deplin răspunzător de respectarea normelor legale de prevenire a incendiilor şi accidentelor în cadrul expoziţiei. Fumatul
este permis numai în exteriorul Centrului de Instruire şi Marketing al CCI Maramureş
24. Să dezlipească materialele publicitare din propriul stand, după închiderea oficială;
25. Expozanţii sunt obligaţi să respecte orarul de funcţionare a expoziţiei.
Obligaţiile organizatorului
26. Să organizeze o expoziţie de ţinută;
27. Să asigure pe toată durata expoziţiei prezenţa unui reprezentant în măsură să rezolve problemele curente;
28. Să sprijine firmele participante în orice problemă, în limita posibilităţilor;
29. Organizatorul poate modifica perioada de desfăşurare a expoziţiei, obligându-se a comunica această modificare cu cel puţin 30 zile înainte
de deschiderea expoziţiei.
Termene, plăţi, penalizări
30. Termenele de plată sunt următoarele:
- avans 50% la semnarea Adeziunii-Contract
- diferenta se va achita pana cel târziu în 10 mai 2017.
Expozantul trebuie să plătească suma înscrisă în căsuţa “Total inclusiv TVA” a Adeziunii-Contract, în conturile C.C.I. Maramureş deschise la :
BRD-GSC RO67 BRDE 250S V145 6590 2500
31. În cazul renunţării la participare, avansul nu se restituie.
32. Dezafectarea standului înainte de închiderea oficială, sau fără predarea standului, se penalizează cu 250 EUR + TVA.
Alte clauze
33. . Accesul în expoziţie pe toată durata manifestării se face astfel: joi intre 10-16; vineri intre orele 10 si 16
Litigii
34. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu Contractul de Participare la această manifestare expoziţională, referitor la validitatea,
interpretarea, executarea ori desfiinţarea lui, va fi soluţionat de Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie
Maramureş, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acesteia. Hotărârea arbitrală va fi definitivă şi obligatorie pentru părţi. Părţile se
obligă să execute întocmai decizia Curţii de Arbitraj.
Prezenta face parte integrantă din Adeziunea-contract.
EXPOZANT
ORGANIZATOR
DENUMIRE FIRMĂ ……………………….
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE MARAMUREŞ
Director (numele şi prenumele)
…………………………..
Semnătura şi ştampila

Preşedinte,
,

Director Economic
Semnătura şi ştampila

