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1. Informatii expozant - se completeaza cu majuscule

Data limita de inscriere: 12 august 2022

Adresa, Oras, Cod postal

Denumire firma
Judet

Telefon

Fax

Banca

Email

Cont

Nr. Registrul Comertului

Firma este:

PAV. B1-ROMEXPO

Cod fiscal / CUI

Persoana contact

Producator

Importator

Website

Telefon persoana contact

Distribuitor

Director General

Altele (specificati)

Branduri Reprezentate

2. Tematica - se completeaza Anexa 1.
3. Tarife de participare - se bifeaza tariful corespunzator tipului de spatiu dorit
Tarif de inscriere:

75 euro

CHIRIE SPATIU INTERIOR NEAMENAJAT

TARIFE CHIRIE DIFERENTIATE

1 latura libera

60 Euro/mp

3 laturi libere

66 Euro/mp

2 laturi libere

63 Euro/mp

4 laturi libere

69 Euro/mp

- 5% pentru inchirierea unei suprafete intre 15 mp – 25 mp
- 10% pentru inchirierea unei suprafete intre 26 mp - 50 mp
- 15% pentru suprafete peste 50mp
- 10% pentru producatori – nu se cumuleaza cu discount-ul
de suprafata

Suprafata interioara solicitata (mp)

CHIRIE SPATIU EXTERIOR NEAMENAJAT – 20 euro/mp

Pentru detalii referitoare la dotare stand completati anexele F1, S1, S6, S7

CONSTRUCTIE STAND: Suprafata minima 4 mp
Stand standard interior 27 euro/mp

Tarifele stipulate nu contin TVA.
Suntem de acord cu conditiile de participare de pe verso si conditiile generale ale ROMEXPO S.A. care fac parte integranta din prezentul contract
si plasam mai jos semnatura autorizata si stampila noastra. De asemenea, prin citirea si semnarea acestui document, declar ca sunt informat asupra
drepturilor mele prevazute de legislatia specifica privind protectia datelor cu caracter personal

Expozant/Companie
Reprezentant legal
Nume Prenume

Data

Organizator/Euroexpo Fairs
Semnatura

Reprezentant legal
Luciana Stoleru
Director Proiect

Pavilion / Stand

Suprafata interioara exterioara

BABY BOOM SHOW
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PAV. B1-ROMEXPO

CONDITII DE PARTICIPARE
3.3. Clauza COVID 19: in caz de forta majora (interzicerea organizarii targurilor, ca

zilnic, in conformitate cu art. 5.1.
sanatatea si securitatea muncii si cele referitoare la prejudiciile cauzate pe teritoriul

din Anexa1.

exterioare special amenajate.

intelectuale valabile in Romania, in ceea ce priveste produsele si serviciile cu care

9.Asigurare / Raspundere
sau a personalului expozantului existent in stand.
Expozantul/Co-expozantul este exclusiv raspunzator de starea obiectelor (produse,

organelor de control competente. Organizatorul targului nu poate sa raspunda de
4.3. In cazul in care expozantul nu achita restul de 50% din valoarea standului
cu regim special.

evenimentului, cat si pe perioada dezafectarii standului.
transportate pe toata perioada manipularii si transportului, eventualele lipsuri/

4.4. Plata sumelor prevazute la art. 4.1., 4.2. si 4.3. se va face prin transfer bancar,

Orice raspundere a Organizatorului pentru daune materiale produse expozantului/

proforme transmise de catre Organizator. Preluarea standului de catre expozant se

evenimentului, cat si pe perioada dezafectarii standului este exclusa. Nu este exclusa

1.5. Exponatele si/sau orice alte materialele necesare expozantului pe perioada

emise de catre Organizator.
4.5. Plata serviciilor comandate in perioada de montare/demontare a standurilor, si

corespondenta. Euroexpo este exonerat de orice raspundere privind primirea,
preluarea sau paza bunurilor expediate /transmise prin corespondenta pe perioada

in vigoare.
Spezele bancare sunt in sarcina expozantului.

a unei neglijente grave.
9.3.Expozantul este exclusiv raspunzator pentru orice daune directe si/sau indirecte
cauzate din culpa sa, a personalului expozantului, prepusi, sau terte persoane care

marfa transmisa si/sau primita prin corespondenta pe parcursul evenimentului,

5. Program

reprezentant

• In perioada de montare/amenajare a standurilor, 6-7 septembrie 2022 pentru

in momentul livrarii si/sau preluarii coletelor/ exponatelor sau

9.4.Organizatorul recomanda asigurarea bunurilor sau asigurarea personala. Acest
9.5.Organizatorul este exonerat de orice raspundere in cazul eventualelor intreruperi

10.Autoritatea interna
2.1. Expozantul transmite Adeziunea/Contract completata, pana cel tarziu la data
disponibil, iar Organizatorul va transmite propunerea de amplasament impreuna

dezafectarea, se poate face in 11 septembrie 2022, intre orele 18.30-20.00 cat si in
data de 12 septembrie 2022 intre orele 8:00-12:00.
perioada 8 - 10 septembrie 2022, intre orele 9:30-19:30, iar in 10 septembrie 2022,
intre orele 09:30-20:00
standul inchiriat pana la sfarsitul manifestarii.

comprimat, alimentare apa), solicitari de laturi libere.

11. Forta majora

manifestarii.
corespunzator.
• În perioada de desfășurare a expoziției, vehiculele cu marfă au acces și staționare
temporară (maxim 30 min.) la ușa de marfă a pavilionului. Pentru cele care necesită
staționare permanentă pe teritoriul Romexpo pe intreaga perioadă a expoziției, se va
transmite o solicitare scrisă, cel tarziu la 1 septembrie 2022.

vizitatorilor etc.

scopuri de promovare a targurilor si in presa.

5.2. Program acces vizitatori:
• In perioada 8-10 septembrie 2022, intre orele 10:00-19:00.

de plata a 50% din valoarea facturii proforma in termenul precizat in aceasta si

Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

(cinci) zile de la data producerii de forta majora.
11.5. Cazul de forta majora se va comunica de catre partea interesata in termen de 2
12.Incetarea adeziunii-contract
altor organe, in urmatoarele cazuri:

2.8. In cazul in care expozantul nu achita avansul de 50 % din factura proforma in
catre ROMEXPO, se face in termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii proiectului.

d) in caz de forta majora, intervenita pentru o durata mai mare de o zi, care impiedica
(doua) zile;

contravalorii acestora, pe baza facturii emise de Organizator in maxim 5 zile de la
data emiterii facturii.
2.11. Expozantul transmite comenzi pentru servicii suplimentare, prin completarea
formularelor disponibile pe site-ul manifestarii, parte integranta ale prezentei
expozantul nu inregistreaza co-expozantul, expozantul va achita un tarif majorat cu 75

co-expozant+TVA.

judecata de la sediul organizatorului.

parasesc Romania pana la data la care inceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza;
- in cazul in care nu vor primi viza, returnarea sumelor achitate se va realiza numai

3. Renuntari. Limitarea raspunderii.
3.1.In cazul in care expozantul renunta la produsele si serviciile ce fac obiectul
cum urmeaza:
• a) 30% din sumele achitate, daca renuntarea se face in intervalul 60-45 de zile

afara standului se poate face, contra cost, prin completarea formularului S12.
7.2. Publicitatea se limiteaza la promovarea produselor expozantului si nu va

si in afara propriului stand in cazul in care considera ca nu sunt in concordanta cu

• b) 50% din sumele achitate, daca renuntarea se face in intervalul 44-30 de zile
• c) 70% din sumele achitate, daca renuntarea se face in intervalul 29-15 de zile

anulata sau reziliata din cauza unui eveniment de forta majora. Forta majora se

nicunei despagubiri de care Organizator nici in cazul in care se declara o noua stare

CE din 28.11.2006, privind sistemul comun de TVA.
orice act de natura a tulbura folosinta acestora.
15.3.Prezentul contract este incheiat la distanta si intra in vigoare la momentul primirii
prin posta electronica a exemplarului semnat si scanat de expozant si isi inceteaza

si va lua masuri care vor duce la indepartarea, pe durata evenimentului, a stocurilor
de materiale existente.
conexe
7.5. Organizarea evenimentelor de promovare in interiorul standului este permisa
din vecinatate si nu acopera sunetul din pavilioane(anunturile radio, etc) cu
respectarea limitelor maxime admise ( max. 55 dB). In cazul incalcarii acestor
prevederi, Euroexpo isi rezerva dreptul de a interveni si de a stopa organizarea
evenimentului si implicit debransarea sursei de alimentare cu curent.
8. Paza/Raspundere.

judecatoresc.
cu intelegerea comerciala, iar contractul a fost incheiat si semnat la distanta,
15.6. Prezenta adeziune se completeaza cu Anexele F1-F6 si S1-S18 care fac parte
integranta din prezenta.

8.2.In cazul in care unul dintre bunuri este declarat disparut, expozantul este obligat
nu va afecta valabilitatea celorlaltor clauze.

EXPOZANT/COMPANIE
Reprezentant legal
Nume Prenume:
Semnatura

ORGANIZATOR
Semnatura

