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REGULAMENT DE PARTICIPARE  

1.INSCRIERE IN EXPOZITIE: 

1.1. Inscrierea in expozitie si rezervarea definitiva a standului se face in baza Contractului de 

Participare completat si semnat de expozant si pe baza dovezii de plata a tarifelor de inchiriere a 

spatiului expozitional conform facturii emise de organizatori.  

Organizatorul va semna si transmite expozantului Contractul de Participare si Regulamentul de 

participare in timp util .  

 

2.  ALOCARE SPATIU DE EXPUNERE 

2.1. Expozantii pot utiliza numai spatiul de expunere alocat de organizator. Alocarea definitiva a 

spatiului se face dupa semnarea si achitarea contractului. 

 

3.  CONSTRUCTIE STANDURI 

3.1. Constructia standurilor se realizeaza de catre organizator. 

3.2 Standul este amenajat conform suprafetei specificate in Contractul de Participare. 

3.3 Dotarile solicitate si oferite sunt conform celor specificate in Contractul de Participare.  

 

4. AMENEJARE STANDURI, PRODUSE EXPUSE 

4.1. Amenajarea standurilor de catre expozanti se face  inaintea deschiderii manifestarii, adica in 

28.10.2011  de la ora 7.00  

4.2. Incarcarea - descarcarea si transportul marfurilor si produselor ce vor fi expuse cade in 

sarcina expozantilor. 

4.3. Sunt acceptate pentru expunere orice produse, inclusiv servicii si inscrisuri legate de 

comercializarea lor, cu conditia incadrarii acestora in tematica evenimentului. Nu sunt admise in 

cadrul expozitiei: produse periculoase sau daunatoare - conform legislatiei in vigoare, produse 

care depasesc limita de incarcare termica de 420 MJ/mp. Expozantului revenindu-i in cazul 

nerespectarii acestei clauze, intreaga raspundere-materiala, civila si penala.  

 

5. DESFASURAREA MANIFESTARII  

5.1. Prezentarea expozantilor la standuri se face in fiecare zi la ora 10
00

 in prezenta 

organizatorilor si a reprezentantilor firmei de paza. 

5.2. Inchiderea zilnica a expozitiei si eliberarea spatiului expozitional se face zilnic la ora 18
00

. 

5.3. Expozantii au obligatia de a pastra in buna stare materialul expozitional inchiriat-conform 

Contractului de Participare. Expozantii au obligatia sa plateasca valoarea de inlocuire pentru 

bunurile materialele si instalatiile incredintate ce au fost degradate sau sustrase. 

5.4. Eliberarea spatiului expozitional si predarea materialelor incredintate, se realizeaza a doua zi 

dupa inchiderea evenimentului, intre orele 18.00-19.00. 

5.5. Expozantul are dreptul sa faca publicitate doar in incinta standului sau in locurile special 

amenajate sau convenite cu ORGANIZATORUL. Lipirea , afisarea de pliante, fluturasi, 

amplasarea de afise, banere, reclame, in alte locuri decat cele permise atrage dupa sine atat 

distrugerea acestora cat si obligarea EXPOZANTULUI la plata daunelor provocate.   

5.6. Organizatorul are dreptul de a inlatura reclamele, bannerele, afisele, fluturasii, pliantele, etc. 

din afara standului expozantului in cazul in care se incalca dispozitiile de la 5.5., sau in cazul in 

care deranjeaza alti expozanti. 
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5.7. ORGANIZATORUL asigura paza in cadrul expozitiei in perioada de extra functionare a 

acesteia, pe perioada evenimentului. 

5.8. EXPOZANTUL are obligatia sa supravegheze exponatele sale si accesoriile incredintate in 

cadrul orarului de functionare a expozitiei (10
00

 - 18
00

), organizatorul fiind exonerat de orice 

raspundere pentru lipsurile constatate in timpul programului expozitional, din vina expozantului. 

 

6. RASPUNDERE 

6.1. In cazul imposibilitatii desfasurarii evenimentului din considerente de forta majora, 

organizatorul va informa in scris expozantii in termen de 10 zile de la producerea acestuia, 

urmand sa restituie expozantului toate sumele avansate de acesta in termen de 30 zile. 

6.2. In cazul in care expozantul nu se prezinta la eveniment, aceasta pierde contravaloarea sumei 

achitate . 

6.3. Retragerea din expozitie, inainte de inchiderea oficiala, se va face numai cu acordul 

ORGANIZATORULUI. 

 

8. DISPOZITII FINALE 

Prezentul regulament a fost incheiat azi …..... in 2 exemplare, fiecare parte declarand ca a primit 

un exemplar si reprezinta vointa neviciata a partilor.  

 

Suntem de acord cu Regulamentul de participare ca parte integrata a contractului de 

participare. 

Returnarea regulamentului odata cu contractul de participare este obligatorie. 

 

          

 

 

 

 

ORGANIZATOR                                              EXPOZANT 

 


