Târgul National AgriCultura

ADEZIUNE – CONTRACT

Editia a XX-a
29 septembrie – 2 octombrie 2016, Parcarea BRAILA MALL

CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI
AGRICULTURA BRAILA
Braila, Aleea Pensionatului nr.3
Tel/ Fax: 0239613172; 0722435176
office@cciabr.ro; www.cciabr.ro

AgriCultura 2016

Firma:

Cont bancar:

Domeniul de expunere:

Banca:

Adresa:

Persoana de contact:

CUI:
Nr. inregistrare ORC:
Director general:

Telefon/Fax/ Mobil:
E-mail:

Profilul:  masini, utilaje si echipamente pentru mecanizarea agriculturii;
 utilaje si instalatii pentru industria alimentara;
 material saditor, substante pentru fertilizarea si protectia plantelor;
 energii regenerabile;
Data limita de înscriere: 31 august 2016
 procesatori;
Amenajare standuri: 28 septembrie 2016
 horticultori;
Deschidere oficiala: 29 septembrie 2016, 15:30
 masini de teren, transport marfa;
Deschis zilnic pentru vizitatori: 10:00-18:00
 banci, societati de leasing si asigurari;
 seminar tematic.
Tarif de înscriere: 350 lei (catalog, ecuson, pazie, diploma,
participarea unei persoane la dineul festiv)
Tarif închiriere stand amenajat - cort (min.9 mp): 150 lei/mp
150 lei/mp x ________ mp = _____________ lei
Tarif inchiriere spatiu exterior neamenajat: 40 lei/mp
40 lei/mp x ________ mp = ______________ lei
Prezentare firma in seminar in ziua a doua: 300 lei
TOTAL: __________________ lei

FACILITATI:
- reducere 20% din tariful de inchiriere pentru
firme membre ale CCIA Braila (cu cotizatia la
zi);
- reducere 10% din tariful de inchiriere pentru
firmele care contracteaza o suprafata mai
mare de 50mp;
- reducere 10% din tariful de inchiriere pentru
firme la a doua participare.
Reducerile nu se cumuleaza, acordandu-se
reducerea cu valoarea cea mai mare.

(Tarifele nu contin TVA)
Macara ......... tone

Motostivuitor ......... tone

Bransament 220 V

Bransament 380 V

(Cheltuielile vor fi suportate, suplimentar, de expozant)
ORGANIZATOR,

EXPOZANT,

Presedinte CCIA Braila

Director General

Stefan Fusea ______________________________

_____________________________

ANEXA
IMPORTANT



Rezervarea spatiului se face in ordinea depunerii Adeziunilor si achitarii a minim 50% din suma pe baza Facturii
Proforma, in contul CCIA Braila nr. RO59RNCB0048025925160001 deschis la BCR – Sucursala Braila, sau Banca
Transilvania Sucursala Braila - RO60BTRL00901205J21362XX.



Se va tine cont de optiunea avuta, in functie de suprafata solicitata si planul de amplasare.



Organizatorul va asigura paza generala a exponatelor, in afara programului de vizitare.



Persoana contact: Spiridon Angela, 0239 613716, 0239 613172; 0722435176.



Termen limita de inscriere: 31 august 2016.



Standul amenajat (cort modular) va avea urmatoarele dotari: masa cu 2 scaune, cos gunoi, priza monifazica, pazie
inscriptionata.



Grafica si textul aferent paginii de publicitate in Catalogul manifestarii, pentru firmele care solicita publicitate, va fi
transmis organizatorului in format Corel si .jpg/.pdf, pe email: office@cciabr.ro.



Prezentarea firmelor in cadrul Seminarului va avea loc in data de 30 septembrie 2016, organizatorul asigurând sala
si logistica.



Expozantii sunt raspunzatori de respectarea normelor legale de prevenire a incendiilor si accidentelor in locatia
târgului, pe intreaga durata a târgului.



Expozantii vor avea la dispozitie spatiile inchiriate si platite, dupa urmatorul program:
o
o

28 septembrie 2016 – amenajare stand, amplasare utilaje/echipamente;
3 octombrie 2016 – dezafectare spatii inchiriate.



Festivitatea de deschidere oficiala a târgului, conferinta de presa: joi, 29 septembrie 2016, ora 15:30.



Dineul oficial si înmânarea diplomelor de participare: 1 Octombrie 2016, ora 19:00.



Pe perioada desfasurarii targului vor avea loc programe artistice.



Program zilnic de vizitare a târgului: orele 10:00 – 18:00.



Cazarea, cu mic dejun si prânz incluse, se vor efectua (la cerere) la un pret avantajos.

ADEZIUNE CONTRACT – CONDITII DE PARTICIPARE
1. Expozanti si produse
Sunt admisi ca expozanti producatori,
importatori, exportatori, reprezentanti,
comercianti care prezinta servicii si
produse ce se încadreaza în tematica
evenimentului la care participa.
Exponatele trebuie încadrate în
grupele de produse din formularul
Adeziune – Contact. Produsele si
serviciile (copii, contrafacute etc.) care
nu respecta reglementarile de
protejare a proprietatii industrial si
intelectuale valabile în România nu vor
fi admise ca exponate în incinta
târgului. Obtinerea autorizatiilor
prevazute de lege pentru produsele si
serviciile prezentate revine exclusiv în
sarcina expozantului. Este permisa
vânzarea produselor/serviciilor cu
respectarea legislatiei în vigoare în
România. Respectarea legislatiei este în
sarcina expozantului.
Participarea la târgurile si expozitiile
organizate de CCIA Braila se face în
baza Adeziunii – Contract.

Daca
expozantul
renunta
la
participare si nu respecta termenele
de la pct. 2.5, i se va factura, cu titlu
de daune-interese pentru prejudiciul
material si moral cauzat, 20% din
valoarea Adeziunii-Contract.

2. Inscriere si participare
2.1. Expozantul transmite Adeziunea
Contract completata, pâna cel târziu
31.08.2016. Dupa aceasta data se mai
accepta adeziuni în limita spatiului
disponibil.
2.2. Repartizarea spatiilor se va face
în functie de sectorizarea spatiilor,
suprafata solicitata si data inscrierii.
2.3. In cazul în care CCIA Braila nu
poate sa ofere spatiul solicitat, va
oferi variante alternative. Suprafata
alocata de comun accord poate diferi
de cea solicitata, sau participarea
poate fi refuzata de catre organizator.
2.4. Tariful de înscriere cuprinde
înregistrarea firmei în catalogul oficial
al târgului, ecuson, pazie, diplome,
masa festiva, aparitia pe site-ul CCIA
Braila.
2.5. Dupa confirmarea amplasamentului
de catre organizator, expozantul va
achita valoarea facturii proforma
emisa conform Adeziunii-Contract
pâna cel târziu 15.09.2016.
2.6. In cazul în care expozantul nu
achita factura proforma în termenul
precizat, rezervarea spatiului se
anuleaza.
2.7. Acesul expozantilor în spatiul
contractat este permis numai în
conditiile în care acestia si-au achitat
integral obligatiile de plata fata de
CCIA Braila.

5. Program
5.1. Program acces expozanti:
 In ziua montarii/ amenajarii
standurilor, 28.09.2016, accesul
personalului expozantilor va fi permis
intre orele 10.00–16.00, pentru
amenajarea cu firma terta/ proprie
sau de catre CCIA. Scoaterea
exponatelor
din
standuri/
dezafectarea, se poate face incepand
cu 02.10.2016 intre orele 16.00 –
20.00 si în ziua de 03.10.2016, intre
orele 08.30 – 18.00.
 In perioada desfasurarii expozitiei
accesul personalului expozantilor va fi
permis zilnic intre orele 08.30 – 18.30,
iar în ziua de 02.10.2016 intre 08.30 –
20.00.
 Expozantii au obligatia sa respecte
strict programul expozitiei si sa nu
paraseasca standul inchiriat pâna la
sfarsitul manifestarii.
5.2. Program acces vizitatori:
 In perioada 29.09 – 01.10.2016
intre orele 10.00 – 18.00.
 In ultima zi, 02.10.2016, intre orele
10.00 – 16.00.

3. Retragerea
In cazul în care dupa perfectarea
contractului si efectuarea platii,
expozantul renunta la participare cu:
 29-15 de zile inainte de deschiderea
manifestarii, i se retin 70% din sumele
incasate;
 mai putin de 15 zile înainte de
deschiderea manifestarii, i se retin
100% din sumele incasate.

4. Termene si modalitati de plata
Plata sumelor prevazute în Adeziunea
Contract se va face prin transfer
bancar, conform pct. 2.5, într-unul din
conturile: RO59 RNCB 0048 0259
2516 0001 BCR Sucursala Braila sau
RO60 BTRL 0090 1205 J213 62XX
Banca Transilvania Sucursala Braila.
Preluarea standului de catre expozant
se face numai dupa prezentarea
documentelor care confirma plata
facturii proforma emisa de catre CCIA
Braila.
4.1. Plata serviciilor suplimentare
comandate în perioada de montare/
demontare
a
standurilor
si
desfasurare a târgului, se face pâna în
ultima zi de desfasurare a târgului.

6. Co-expozanti
6.1. Co-expozantii sunt acele firme
reprezentate intr-un stand cu
personal propriu si exponate proprii,
alaturi de expozantul principal.
6.2. Participarea
firmelor
coexpozante se face prin completarea
de catre expozant a Adeziunii
Contract. Co-expozantul beneficiaza
de aceleasi conditii ca si expozantul
principal. Daca co-expozantul nu este
înregistrat, expozantul principal va
achita un tarif majorat cu 250 lei fata
de tariful de inscriere.
6.3. In conformitate cu reglementarile
de admitere, co-expozantii pot fi introdusi
în catalog cu datele lor complete cu

conditia ca tarifele aferente sa fi fost
achitate si documentele necesare
primite pâna la termenul specificat.
Pentru participarea unui co-expozant
se percepe un tarif de inscriere de
250 lei/ co-expozant +TVA.
Acest tarif cuprinde urmatoarele
servicii:
 Introducerea co-expozantilor în
catalogul manifestarii;
 Un exemplar gratuit al catalogului
oficial al manifestarii.
7. Publicitate în cadrul târgului
7.1. Publicitatea se limiteaza la
promovarea produselor expozantului
si nu va incalca prevederile legale, nu
va fi de natura politica sau ideologica.
Nu
se
permite
publicitatea
comparativa.
Organizatorul are dreptul sa inlature
fara acordul expozantului reclamele,
inscriptionarile si alte forme de
publicitate facute în interiorul si în
afara propriului stand în cazul în care
considera ca nu sunt în concordant cu
legislatia româna, cu conditiile de
participare sau ca deranjeaza pe
ceilalti expozanti.
7.2. CCIA Braila isi rezerva dreptul de
a interzice afisarea sau distribuirea de
materiale publicitare care ar putea da
nastere la ofense la adresa altor
expozanti si va lua masuri care vor
duce la confiscarea pe durata
evenimentului a stocurilor de
materiale existente.
7.3. Publicitatea în mediile optice,
mobile, acustice (maximum 60 dB)
este permisa doar în cazul în care nu
deranjeaza expozantii din vecinatate
si nu acopera sunetul din pavilioane
(anunturile radio etc.). În cazul
incalcarii acestor prevederi, CCIA
Braila isi rezerva dreptul de a
interveni si de a cere stoparea
transmiterii mesajului publicitar.
Expozantii vor trebui sa respecte
prevederile referitoare la drepturile
de autor.
8. Asigurare paza. Raspundere
8.1. Organizatorul asigura paza
generala în spatiul exterior, în afara
programului zilnic, fara a fi tinut
raspunzator
pentru
securitatea
produselor expuse. Se recomanda
asigurarea bunurilor sau asigurarea
personala. Acest lucru poate fi realizat
prin firme specializate platind tarifele
de rigoare. În cazul în care unul dintre
bunuri este furat, expozantul este
obligat sa anunte imediat Biroul de
Politie. Expozantul este responsabil
pentru securitatea bunurilor în timpul
programului zilnic, în conformitate cu
art. 5.1.
8.2. Expozantii
vor
respecta
prevederile legale privind prevenirea
incendiilor, legile de prevenire a
accidentelor de munca si cele
referitoare la prejudiciile cauzate pe

teritoriul pe care este organizat târgul
de catre vizitatori sau expozanti, în
conformitate cu Codul Civil Roman si
Conditiile Generale si Tehnice.
Fumatul în standuri si pavilioane este
strict interzis, fiind posibil numai în
zonele exterioare special amenajate.
9. Autoritatea interna
9.1. CCIA Braila are autoritatea
deplina în ceea ce priveste spatiul în
care se desfasoara târgul, de la
inceputul perioadei de constructie
pâna la finalul perioadei de
dezafectare. CCIA Braila isi rezerva
dreptul de a face fotografii si filme
legate de standuri si exponate si de a
le utilize în scopuri de promovare a
târgurilor în presa.
10. Forta majora
10.1. Forta majora convenita ca fiind
acel eveniment imprevizibil si de
neînlaturat, aparut dupa incheierea
contractului si care impiedica partea
sau partile sa-si indeplineasca
obligatiile asumate prin contract,
exonereaza de raspundere partea
care o invoca în conditiile legii. Cazul
de forta majora se va comunica de
catre partea interesata în termen de 2
(doua) zile de la aparitia sa si va fi
confirmat prin documente oficiale
autentificate de CCIA Braila.
Documentele probatorii care atesta
existenta cazului de forta majora vor
fi prezentate celeilalte parti în termen
de 5 (cinci) zile de la data emiterii lor
de catre CCIA Braila.
10.2. Incetarea evenimentului de
forta majora, confirmata de CCIA
Braila, va fi comunicata imediat partii
interesate.
10.3. Partile se obliga sa depuna
toate diligentele pentru limitarea în
timp a efectelor fortei majore. Un târg
poate fi anulat sau data de
deschidere/ inchidere poate fi
amânata în caz de forta majora.
Organizatorul va informa expozantii în
termen de 5 zile de la data aparitiei
cazului de forta majora.
11. Litigii
11.1. Orice litigiu decurgând din sau
în legatura cu acest contract, inclusiv
referitor la incheierea, executarea ori
desfiintarea lui, se va solutiona prin
Curtea de Arbitraj Comercial de pe
lânga Camera de Comert, Industrie si
Agricultura Braila, în conformitate cu
Regulile de procedura arbitrala ale
Curtii de Arbitraj Comercial în vigoare.
Partile se obliga sa execute întocmai
decizia Curtii, care este definitiva si
obligatorie.
11.2. Prezentele
Conditii
de
participare se completeaza cu
Adeziunea - Contact (inclusiv Anexa).

