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REGULAMENT DE PARTICIPARE
1. ÎNSCRIERE ÎN EVENIMENT
1.1. Înscrierea în expoziţie şi rezervarea definitivă a standului ales (Conform Planului
Expoziţiei) se face în baza Adeziunii‐Contract de Participare completat şi semnat de
expozant şi pe baza corespondeței de confirmare a prezenței.
1.2. Termenul limită maxim de înscriere şi transmitere către organizator a informațiilor
solicitate este 23 octombrie 2018, după această dată se acceptă adeziuni numai în limita
spaţiului disponibil.
1.3. Înscrierea în eveniment este GRATUITĂ.
2. ALOCARE SPAŢIU DE EXPUNERE
2.1. Expozanţii pot utiliza numai spaţiul de expunere alocat de organizator. Alocarea
definitivă a spaţiului se face după înscrierea în Eveniment.
3. STANDURI
3.1. Standurile se amenajează de către organizator, acesta va transmite expozantului Planul
Expoziţiei şi explicarea dotărilor oferite.
4. AMENEJARE STANDURI, PRODUSE EXPUSE
4.1. Amenajarea standurilor de către expozanţi se poate face cu o zi înainte de deschiderii
manifestării, adică în 13 decembrie 2018 între orele: 14:00 – 19:30.
În ziua deschiderii expoziţiei e permisă amenajarea standurilor până la ora 10:00
(deschiderea are loc la ora 11.00 în data de 14 decembrie 2018).
4.2. Încărcarea ‐ descărcarea şi transportul mărfurilor şi produselor ce vor fi expuse cade în
sarcina expozanţilor.
4.3. Sunt acceptate pentru expunere orice mărfuri şi produse, inclusiv servicii şi înscrisuri
legate de comercializarea lor, cu condiţia încadrării acestora în tematica manifestării. Nu

sunt admise în cadrul expoziţiei: produse periculoase sau dăunătoare ‐ conform legislaţiei în
vigoare.
Expozantului revenindu‐i în cazul nerespectării clauzei, întreaga răspundere‐materială, civilă
şi penală.
4.4. Este permisă vânzarea en‐detail cu respectarea legislaţiei în vigoare în România.
Respectarea legislaţiei este sarcina expozantului.
5. DESFĂŞURAREA MANIFESTĂRII
5.1. Prezentarea expozanţilor la standuri se face în fiecare zi la ora 9:00 în prezenţa
organizatorilor şi a angajaților responsabili cu paza.
Închiderea zilnică a expoziţiei şi eliberarea spaţiului expoziţional se face zilnic cu începere de
la ora 21:30.
5.2. Expozanţii au obligaţia de a păstra în bună stare materialul expoziţional închiriat‐
conform Contractului de Participare şi procesului verbal de predare‐primire, dacă este cazul
‐ (panouri,vitrine, mese, scaune, spoturi, etc.). Expozanţii au obligaţia să plătească valoarea
de înlocuire pentru bunurile materialele şi instalaţiile încredinţate ce au fost degradate sau
sustrase.
5.3. Eliberarea spaţiului expoziţional şi predarea materialelor încredinţate, se realizează la
închiderea sau părăsire expoziţiei.
5.4. EXPOZANTUL ARE DREPTUL SĂ FACĂ PUBLICITATE DOAR ÎN INCINTA STANDULUI
ÎNCHIRIAT ŞI ÎN LOCURILE SPECIAL AMENAJATE DE ORGANIZATOR. Distribuirea de pliante,
fluturaşi, amplasarea de afişe, banere, reclame, etc. în afara standului se va face conform
Contractului de Participare Anexa nr.1, anunţând din timp organizatorii.
5.5 Organizatorul are dreptul de a înlătura reclamele, bannerele, afişele, fluturaşii, pliantele,
etc. din afara standului expozantului in cazul în care se încalcă dispoziţiile de la 5.4., sau în
cazul în care deranjează alţi expozanţi.
5.6. Organizatorul asigură paza în cadrul expoziţiei în perioada de extrafuncţionare a
acesteia, pe perioada celor 3 nopţi în perioada 14 – 16 decembrie 2017.
5.7. Expozantul are obligaţia să supravegheze exponatele sale şi accesoriile încredinţate în
cadrul orarului de funcţionare a expoziţiei (10:00 – 22:00), organizatorul fiind exonerat de
orice răspundere pentru lipsurile constatate în timpul programului expoziţional, din vina
expozantului.
5.8. Expozantul este răspunzător de respectarea normele PSI şi de protecţia muncii şi are
obligaţia de a instrui personalul delegat la manifestare.
6. RĂSPUNDERE
6.1. În cazul imposibilităţii desfăşurării manifestării din considerente de forţă majoră,
organizatorul va informa expozanţii cu 10 zile înainte de la începerea evenimentului.

6.2. În cazul în care expozantul nu se prezintă la manifestare, aceasta va suporta toate
cheltuielile ocazionate de pregătirea evenimenteului (amenajare stand, pază, cota parte din
cheltuielile: curent, telefon, fax, material publicitar, afişe, pliante, promovare ş.a.).
6.3. Retragerea din expoziţie, înainte de închiderea oficială, se va face numai cu acordul
organizatorului.
7. LITIGII
7.1. Părtile au convenit ca toate neînţelegerile privind prezentul contract să fie rezolvate pe
cale amiabilă de reprezentanţii lor.
7.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor
adresa instanţelor judecătoreşti competente.
8. DISPOZIŢII FINALE
Prezentul contract a fost încheiat azi ….................... în 2 exemplare, fiecare parte declarând
că a primit un exemplar şi reprezintă voinţa părţilor.
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