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Înscriere Body Mind Spirit Expo 2014 
Perioada expozitiei: 
10-12 Octombrie 2014 

Sala Palatului, București 

 

Contract de Participare la Expoziție nr. /  

   

1. Părtile Contractante 

Organizator 

SC ILKAVISO SRL-D 

Cu sediul in București. Strada D-na Ghica nr 20 bl 4 sc 3 ap 76, Sector 2, înregistrată la Registrul 

Comerțului cu nr. J40/8591/2014, cod unic de înregistrare 33404960, având contul deschis la 

Banca Transilvania sucursala Doamna Ghica, cod IBAN RO69BTRLRONCRT0262697501, 

reprezentată prin Dl. Chircă Florin, Director General. 

Expozant 

Nume Firma 

Cu sediul in Localitate, Județ, Adresa, înregistrata la Registrul Comerțului cu nr. NR 

REGISTRU COMERTULUI, cod unic de înregistrare CUI, având contul deschis la BANCA, 

cod IBAN IBAN, telefon: TELEFON, telefon mobil: MOBIL, email: EMAIL, website: 

WEBSITE, Director General NUME DIRECTOR, reprezentata prin NUME 

REPREZENTANT,  

2. Obiectul Contractului 

Participarea la evenimentul expozițional Body Mind Spirit Expo, cu standul construit numărul 

NUMAR STAND, in suprafața de METRI PATRATI metri pătrați, ce se va desfășura in 

perioada 10-12 Octombrie 2014, in cadrul Salii Palatului din București. 

3. Tarife percepute expozantului 

Nr. 

Crt Descriere serviciu Cantitate Valoare euro 

Valoare euro 

(fără TVA) 

1 Participare Eveniment 1 100  
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Nr. 

Crt Descriere serviciu Cantitate Valoare euro 

Valoare euro 

(fără TVA) 

2 Închiriere Stand standard METRI 
PATRATI 

90  

3 Workshop Expozant  95  

4 BANNERE SITE    

5  PROMOVARE CATALOG    

6 INCHIRIERE MOBILIER    

7 ALTE SERVICII    

  

NOTA: 

3.1. Taxa de participare este obligatorie pentru toți expozanții si cuprinde: mediatizarea 

evenimentului, 5 legitimații de acces, înscrierea în catalogul evenimentului, iluminatul 

general, paza și curățenia în spațiile comune. 

3.2. Standul standard include: pereți pe două sau trei laturi, din panouri PFL dublu 

melaminat, asamblat în structură tip octanorm, o masă și 2 scaune, o priză 220V, un 

cos de gunoi. 

3.3. Toate tarifele de mai sus NU includ TVA. 

4. Valoarea Contractului 

Descriere Valoare 

Total (fără tva)  

TVA 24%  

TOTAL Plata servicii/EURO  

 

4.1. Plata contravalorii se va face în contul MH MEDIA SOLUTION SRL, la cursul 

BNR din ziua plății, in termen de 5 zile de la emiterea facturii proforma. 

4.2. Contractul de participare, completat, semnat si stampilat, va fi expediat prin poștă  

pe adresa București, Strada D-na Ghica 20, bl 4 sc 3 ap 76, sector 2, cod poștal 

022836 România sau fax: 021/2414703. 

4.3. Data limita de plata a contractului: 1 Octombrie 2014. 

4.4. Rezervarea de stand va fi definitivă numai în baza confirmării plații. 
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5. Înregistrare în catalogul si site-ul expoziției 

Descriere Informații expozant 

Denumire DENUMIRE 

Adresa  

Telefon  

Email  

Website  

Director General  

 

Secțiunea în care se dorește înscrierea: TIP ACTIVITATE. 

Domenii de activitate: DOMENII ACTIVITATE. 

Descriere activitate (max. 300 de caractere): 

DESCRIERE 

 

 NOTA: Expozantul este in întregime răspunzător de datele completate in prezentul formular. 

Nu se accepta eventuale modificări după data de 1 Octombrie 2014. 

In caz de prezentare a materialului pe pagina full color, informația va fi predata in format Corel 

Draw 11 sau Photoshop minim CS3, fotografiile in format CMYK, rezoluție 300 dpi. 

6. Condiții de participare la eveniment 

I. EXPOZANTI SI PRODUSE  

1) Vor fi admise ca exponate numai materialele, produsele sau serviciile care se încadrează în 

specificul salonului, și numai acelea care sunt prezentate de către firmele expozante.  

2) Organizatorul își rezervă dreptul de a nu admite exponate care pot fi dăunătoare sau 

periculoase.  

II. INSCRIERE EXPOZANTI  

1) Înscrierea devine valabilă în urma achitării taxei de participare și a semnării contractului între 

expozant și organizator. 

2) Expozantul are obligația de a semna și ștampila contractul până la data limită stabilită de 

organizator. 

3) Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza participarea sau de a modifica suprafața 

expozițională stabilită prin contract, în cazul în care se va depăși data de semnare a acestuia. 

III. RESPONSABILITĂŢI 
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1) Expozantul se obligă să folosească spațiul și dotările aferente contractate ca un bun proprietar 

evitând distrugerea, degradarea sau deteriorarea acestora. În caz contrar expozantul consimte 

la plata tuturor despăgubirilor care au fost produse prin fapta sau din neglijența sa. 

2) Supravegherea standurilor în timpul programului de vizitare revine în exclusivitate 

expozanților. Organizatorul salonului nu răspunde de pierderea, dispariția sau deteriorarea 

exponatelor sau bunurilor ce aparțin expozanților în timpul programului de vizitare. 

Organizatorul va asigura cu personal specializat paza generala a sălilor în afara orelor de vizitare, 

cu excepția situațiilor de forța majoră și caz fortuit. 

IV. NEOCUPAREA SPATIULUI 

1) Dacă spațiul de expunere nu este ocupat de către expozant până la data stabilită pentru 

instalarea exponatelor, spațiul respectiv va fi la dispoziția conducerii, spre a fi utilizat în alte 

scopuri. 

V. RETRAGEREA EXPOZANTILOR 

1) În cazul in care, după perfectarea contractului si efectuarea plații, expozantul renunța la 

participare, contractul se reziliază, iar sumele plătite nu se restituie, reținând-se cu titlu de 

daune-interese pentru acoperirea prejudiciului material si moral cauzat. 

VI. SUBINCHIRIEREA 

1) Expozantul nu are permisiunea de a subînchiria spațiul contractat, în totalitate sau în parte. De 

asemenea, expozantul nu va expune produse și servicii care nu-i aparțin. În toate cazurile, 

decizia finală în legătură cu utilizarea oricărui spațiu de expunere aparține organizatorului. 

VII. DETERIORĂRI ALE PROPRIETĂŢII 

1) Expozantul răspunde pentru orice deteriorări aduse pardoselilor, pereților, stâlpilor sau altor 

elemente ale clădirii, precum și materialelor de construcție a standurilor și obiectelor cuprinse 

în dotarea standului (furnizate de organizator). 

VIII. PREVENIREA INCENDIILOR 

1) Expozantul trebuie să respecte cu strictețe toate legile în vigoare privind protecția contra 

incendiilor. Fumatul în spațiul de expunere este interzis.  

2) Spațiile de trecere și ieșirile în caz de incendiu trebuie să nu fie blocate de exponate.   

3) Se  interzice folosirea de material inflamabil.  

4) Nu se permite folosirea spațiului din spatele standului pentru depozitare. 

IX. AMENAJAREA SI CONSTRUCTIA STANDURILOR 

1) Construcția standului este asigurată de proprietarul spațiului. 
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2) Standurile vor fi preluate de către firmele expozante, în vederea amenajării acestora pentru 

expoziție, în ziua ce precede deschiderea oficială (între orele 14 si 20). Toate exponatele trebuie 

să fie pregătite pentru expunere la ora deschiderii salonului (10 octombrie 2014, ora 10). 

X. NIVELUL SONOR  

1) Dispozitivele mecanice sau electrice ce produc zgomot trebuie să funcționeze în așa fel încât 

să nu-i deranjeze pe ceilalți expozanți. În toate aceste cazuri, organizatorul își rezervă dreptul 

de a stabili nivelul sonor acceptabil. 

XI. COMPORTAMENTUL EXPOZANTULUI. 

1) Este interzisă orice acțiune care împiedică sau îngreunează activitățile din alte standuri, sau 

împiedică accesul la acestea și/sau blochează culoarele sau căile de acces. Distribuirea de 

materiale care se referă la alte produse sau servicii decât cele furnizate de către expozant, se 

poate face numai cu autorizarea scrisă a organizatorului. 

2) Expozantul se va comporta și va organiza funcționarea standului sau în așa fel încât să nu 

deranjeze, să nu pună în pericol sau să nu pericliteze drepturilor altor expozanți și/sau 

vizitatori. 

XII. INTREŢINEREA ŞI EVACUAREA EXPONATELOR. 

1) Organizatorul va asigura curățenia în spatiile comune și căile de acces. 

2) Expozantul trebuie să asigure, pe cheltuială proprie curățenia și ordinea standului și ordinea 

exponatelor.  

3) Exponatele trebuie evacuate din clădire după închiderea expozitiei în perioada de timp alocată 

de către organizator.  

XIII. PIERDERI. 

1) Organizatorul nu își asumă nici o răspundere în ceea ce privește deteriorarea bunurilor 

expozantului sau pierderile în timpul transportului la sosire sau plecare, sau cheltuielile de 

mutare.  

2) Deteriorarea bunurilor ambalate necorespunzător cade în sarcina expozantului. Chiar dacă 

exponatele nu ajung la destinație, expozantul răspunde de plata spațiului de expunere.  

3) Se recomandă expozantului să se asigure împotriva acestor riscuri. 

XIV. AMENDAMENTE LA CONDITIILE  DE  PARTICIPARE 

1) Orice probleme la care condițiile de participare de mai sus nu fac referire expresă sunt de 

competenta exclusivă a organizatorului.  

XV. NERESPECTARE 
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1) Dacă expozantul nu îndeplinește întocmai, sau încalcă obligațiile ce-i revin prin prezentele 

Condiții de participare, organizatorul își rezervă dreptul de a rezilia contractul fără preaviz și 

de a reține toate sumele primite sub formă de despăgubiri. 

XVI. CONDIŢII FINANCIARE 

1) Neplata facturii pro-forme în termenul stabilit duce la anularea solicitării de înscriere.  

2) Depășirea termenului de plată de către expozant, pentru orice sumă datorată din executarea 

prezentului contract, atrage penalizări de 0,15% / zi întârziere pentru sumele restante. 

Penalitățile de întârziere  încep să curgă după 3 zile de la momentul în  care expozantul 

datorează suma respectivă. 

XVII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

1) Partea din culpa căreia se produc prejudicii celeilalte pârți contractuale prin neexecutarea sau 

executarea  necorespunzătoare a dispozițiilor contractului  datorează daune interese. 

2) Forța majoră așa cum este definită de lege exonerează de răspundere partea care o invocă. 

3) Partea care se află în caz de forță majoră, o poate face opozabilă celeilalte pârți, în termen de 

5 zile, cu condiția informării imediate despre apariția cauzei de forță majoră. 

XVIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

1) Contractul poate înceta prin: 

a) rezilierea unilaterală a contractului de către expozant, cu obligația din partea acestuia de a 

anunța în scris organizatorul cu cel puțin 15 zile înainte. Rezilierea atrage pentru expozant 

aceleași obligații de plată ca la punctul V de mai sus; 

b) denunțarea unilaterală a contractului de către organizator, în cel mult 10 zile de la apariția 

unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care duc 

la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi 

contrară interesului organizatorului; 

c) ajungere la termen; 

d) rezilierea contractului de către organizator pentru neplata prestației la  valoarea și 

termenele prevăzute în contract. Rezilierea pentru neplată atrage pentru beneficiar aceleași 

obligații de plată ca cele prevăzute la pct. V.1. 

XIX. LITIGII 

1) Litigiile ce ar putea interveni între pârțile contractului  se vor soluționa pe cale amiabilă. În 

cazul în care pârțile nu își pot rezolva  diferendele în acest mod, competenta de soluționare 

revine instanțelor judecătorești române. 

XX. RECLAMA PE DURATA SALONULUI 
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1) Cu excepția serviciilor de publicitate plătite, expozanții pot utiliza afișe, pliante sau alte 

materiale de reclama numai în interiorul standului si numai pentru produsele / serviciile proprii. 

Este strict interzisa folosirea spațiului închiriat sau a incintei expoziției pentru reclame, altele 

decât cele sus menționate. Excepție fac sponsorii oficiali ai expoziției. 

XXI. ÎNSCRIEREA ÎN CATALOG 

1) Înscrierea în catalogul expoziției este obligatorie. 

2) Fiecare expozant va primi gratuit un exemplar din Catalogul expoziției. 

3) Expozanții care nu vor trimite textul de prezentare până la data limită anunțată vor fi înscriși 

în catalog cu datele din contract, fără descrierea activității.  

XXII. EVENIMENTE ORGANIZATE DE EXPOZANT 

1) Expozantul va trimite informațiile despre manifestările pe care acesta le organizează, 

completând "Evenimente organizate de expozant la stand sau in alte spatii ale Expoziției", nu 

mai târziu de data limită anunțată.  

2) Modificările primite după aceasta data nu vor fi incluse în program si nu vor beneficia de 

canalele de promovare ale expoziției.  

3) Organizatorul va putea modifica ora si locul de desfășurare a unei manifestări, conform 

programului expoziției, ținând cont de dorința si necesitatea derulării coerente a manifestărilor, 

precum si de ponderea acelora care reflecta interesele generale ale expoziției.  

4) Orice manifestare organizata în standuri sau în locurile destinate acestor activități se va face 

cu avizul prealabil al organizatorului si va tine seama de necesitatea de a nu împiedica în vreun 

fel desfășurarea în același timp, la alte standuri vecine a altor evenimente din cadrul 

Programului.  

5) Expozanții nu vor utiliza instalații de sonorizare proprii pentru evenimentele organizate la 

standul acestora, decât în situații speciale aprobate de Organizator, pentru a nu împiedica 

desfășurarea altor manifestări din imediata vecinătate. 

 Expozant   Organizator 

Firma: DENUMIRE FIRMA  Firma: SC ILKAVISO SRL-D 

Nume: DIRECTOR GENERAL  Nume: Chircă Florin 

Titlu: Director General  Titlu: Director General 

Data:   Data:  

Stampila   Stampila:  

 


