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Termeni și condiții - expozant Târg de produse și servicii Romanian Vibes 2020 
 
 
Organizator “Romanian Vibes”: ROMPRO - Fundația Români pentru Români Olanda 
(www.rompro.nl). “Romanian Market” se desfășoară în cadrul evenimentului “Romanian Vibes”, 
organizat pe  data de 17 Mai 2020 în Amsterdam.  
Expozant “Târg de produse și servicii românești”: cel care încheie acord de participare cu 
organizatorii. 
 
”Târg de produse și servicii românești“  
Locație:  Atelier Schinkel (www.club-atelier.com) 
Adresa : Anthony Fokkerweg 3, 1059 CM Amsterdam  
Între orele:  11:00-18:00 
Data : 17 Mai 2020 
 
Înscrierile și confirmările pentru participarea la “Târgul de produse și servicii românești” în cadrul 
Festivalului Romanian Vibes se fac până la data de 17 Aprilie 2020. 
 
 
Următoarele condiții se aplică tuturor celor care încheie un acord de participare cu organizatorii 
târgului “Târgul de produse și servicii românești”. Acest târg este destinat exclusiv antreprenorilor 
(antreprenorilor, fundațiilor și asociațiilor ) români care își desfășoară activitatea pe teritoriul 
Olandei.  
 
1.Selecția participanților:  
Organizatorii își rezervă dreptul de a selecta participanții. Dreptul la un loc în cadrul târgului este 
obtinut numai după primirea confirmării pe email și achitarea taxei de participare.  
 
2.Modalitate de plată:  
Plata se va face prin transfer bancar în contul Fundației (detalii pe mail) în maxim 3 zile de la 
primirea confirmării înscrierii. Neplata în termenul stabilit atrage după sine anularea dreptului de 
participare ca expozant, drept ce revine în totalitate organizatorilor.  
 
3.Anularea participării de către expozanți:  
● Anularea participării se poate face până la 5 zile de la data plății, perioadă în care banii vor fi 
returnați 100%, iar până pe 20 aprilie rambursăm 50%. 
● Pentru anularea participării mai târziu de 20 aprilie, rambursarea nu va fi posibilă.  
 
4.Desfășurare eveniment:  
● Amplasarea și organizarea standului va trebui să fie realizată de către expozanți în intervalul de 
timp 09:00 -10:30.  
● La locul evenimentului, expozanții vor fi ghidați de către un personal al evenimentului, către 
standul desemnat. 
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 ● Toți expozanții au obligația ca la ora 10:30 să finalizeze aranjantul standului sau a spațiului și să 
fie pregătiți pentru primirea vizitatorilor. 
● Expozanții au obligația să respecte orele indicate pentru începerea  târgului pentru buna 
funcționare a evenimentului și pentru a nu perturba celelalte activități care mai au loc în cadrul 
festivalului.  
● Expozanții au rugămintea să rămână până la terminarea târgului pentru a nu deranja buna 
funcționare a evenimentului.  
● Încheierea târgului și strângerea standului se va face între orele 18:00 și 19:00 
  
 
5.Utilizarea standului și obligații 
● Expozanții vor primi o masă sau spațiu de târg, echivalentul taxei de participare.  
● Dacă se doresc mai multe mese per expozant, va rugăm să luați legătura cu organizatorii pe 
vibes@rompro.nl. 
● Expozanții au rugămintea să anunțe în formularul de înscriere dacă vânzarea produselor sau 
prezentarea serviciilor depinde de accesul la sursă de curent.  
● Depozitarea produsele dvs se poate face în limita spațiului disponibil sub standul dvs, fără a lăsa 
cutii și ambalaje la vedere.  
● Schimbarea standului/ spațiului de targ nu este permisă fără acordul organizatorilor 
● Împărțirea sau utilizarea standului/spațiului de targ de către un alt terț nu este permisă fără 
acordul organizatorilor.  
● Expozanți care au ales să participe doar în cadrul “ Spațiul Publicitar” au rugămintea sa aducă 
cu ei toate materiale publicitare de care dispun pentru a fi promovați în acest spațiu publicitar 
comun, și de a le aranja în intervalul de timp 09:00 - 10:30. 
● Expozantul are obligația de a menține și a păstra curățenia pe tot parcursul evenimentului în 
spațiu destinat la târg. În cazul unei deteriorări a standului (mesei sau scaunelor) sau a spațiului 
oferit expozantul va fi taxat de către organizator cu o taxă de minim 10 euro, în funcție de daună.  
 
 
6.Alte beneficii pentru expozanți: 
●  Primesc din partea organizatorilor 1 sau 2 bilete de intrare (în funcție de pachetul ales) valabile 
pe tot parcursul evenimentului 
●  Reducere la mâncarea servită în incinta locației undeva se va derula evenimentul pentru 1 sau 
2 persoane (în funcție de pachetul ales).  
●  Posibilitatea de a oferta locuri de muncă pe panoul “Oferte job-uri” din cadrul festivalului.  
 
7.Siguranță și securitate:  
Toate măsurile de siguranță și securitate sunt asigurate de către organizatori. Toate persoanele 
prezente la eveniment au obligația să respecte indicațiile organizatorilor.  
 
8.Parcare / transport în comun  
Locația are parcare proprie. Sunt posibilități de parcare și în jurul locației. Costul parcării este 
gratuit duminica (17 mai).  
Cea mai apropiata stație de metrou este Henk Sneevlietweg : M50,M51.  
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Pentru orice nelămurire sau întrebare echipa noastră vă stă la dispoziție. Vă rugăm să luați 
legătura din timp cu organizatorii festivalului pe adresa vibes@rompro.nl  
 
Orice abatere de la termeni și condiții se poate face doar cu acordul organizatorilor. Completând 
formularul de înscriere la Târgul din cadrul Romanian Vibes 2020 declaraţi că sunteţi de acord cu 
condițiile din “Termeni și condiții - expozant Târg de produse și servicii Romanian Vibes 2020” și că 
datele dvs să fie prelucrate pentru buna organizare a târgului. 
 
Vă rugăm să rețineți că pe tot parcursul târgului vor avea loc concomitent și alte activități din cadrul 
festivalului Romanian Vibes.  
 
Vă așteptăm cu drag! 
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