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Expoziţie internaţională in domeniul transportului feroviar  

                                     10-11 Iunie 2015 , Stația CFR București Nord   
 

 
                                             FORMULAR DE PARTICIPARE  
 
Vă rugăm să returnaţi formularul semnat si stampitat la ITS Events Management , e-mail 
events@itsevents.ro, pana la data de 27 martie 2015. 
 
 
Toate datele din campurile mentionate sunt obligatorii. 
Compania / Instituţia  

Registrul comerţului  

Cod unic de înregistrare  

Cont bancar  

Strada  

Cod poştal, oraş, ţara  

Detalii persoană de contact 

Prenume, nume  

Telefon mobil  

E-mail  
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 Stand 12 mp în expoziţie: pereti din structura Octanorm pe laturile standului, 1 masă, 4 scaune, 
1 cuier, 1 coş de hartii, 1 oficiu (1 m x 2 m), mochetă pe toata suprafata standului 

 numele firmei pe pazie, 1 priză, 1 spot. 

 Înscriere standard în catalogul evenimentului; 
 Emblema şi numele firmei pe site-ul evenimentului; 

 2 Invitaţii la cocktail-ul de deschidere al evenimentului. 

 
 

 

 
 
 
 

 Prezentare de 30 de minute în cadrul conferinţei; 

 Echipamente tehnice: translaţie simultană (română-engleză), videoproiector + ecran, laptop, 
sonorizare; 

 Traducător limba engleză; 
 Inscriere standard în catalogul evenimentului; 

 Emblema şi numele firmei pe site-ul evenimentului ; 

 Includerea prezentării susținute la conferință pe site-ul evenimentului; 
 2 invitaţii la cocktail-ul de deschidere al evenimentului; 

 

 
 

 

 

 

metri liniari solicitati  
 
Prezentare echipament pe calea ferată 

*Notă: pentru echipamentele < 25 m, tariful este de 500 EUR + TVA 

 
Note: 

1. Tarifele de mai sus nu includ TVA. 

2. Vă rugăm să marcaţi opţiunea dvs. cu X (pentru pachetul de servicii solicitat). 
3. Pentru pachetele A + B beneficiaţi de un discount de 10%. 

      4.   Prezentul formular trebuie semnat pe ambele pagini. 

 
A. PLĂŢI 

Toate plăţile trebuie efectuate în lei (RON), la cursul oficial de schimb al Băncii Naţionale a 
României de la data efectuării plăţii.  

Plata prin bancã sau prin transfer poştal se efectuează la: 
Beneficiar: ITS Events Management SRL 
Cont IBAN RO 77 BUCU 032351352511RO01, Alpha Bank, Sucursala Marriott sau swift BUCUROBU 

Comisioanele bancare sunt în sarcina firmei plătitoare şi vor fi achitate de aceasta în plus faţã 
de suma reprezentând înregistrarea. 

 
PACHET A – Partener expoziție 2.000 EUR, 

exclusiv TVA 

 

 
PACHET B – Partener conferință, 2.000 EUR, 

exclusiv TVA 

 

 
PACHET C - 25 EUR/m, Exclusiv TVA 
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Vã rugãm sã vã asiguraţi cã aţi completat pe ordinele de platã şi actele de transfer bancar 
numele firmei dumneavoastră şi denumirea evenimentului - " INFRATRANS „ 

Vã rugãm sã transmiteţi o copie a ordinului de platã scanat prin e-mail la adresa 
events@itsevents.ro. Confirmarea participării dumneavoastră la conferinţă se va efectua de 
organizatori după încasarea taxelor de participare. 
 

B. RĂSPUNDERE 
Organizatorii nu pot fi ţinuţi responsabili pentru deteriorări, vătămări sau distrugeri ale 

locaţiilor care găzduiesc conferinţa şi evenimentele organizate cu ocazia acesteia.  

Răspunderea persoanelor sau a companiilor furnizoare de servicii rămâne, oricum, neafectatã. 
Dacã organizatorii sunt nevoiţi să modifice perioada de organizare, schimbarea locaţiei sau a 

vorbitorilor la eveniment sau modificarea materialelor conferinţei, organizatorii nu sunt responsabili 
pentru costurile suplimentare sau daunele provocate participanţilor înregistraţi. In cazul anularii 
evenimentului, organizatorii vor returna taxele de înregistrare încasate si nu datorează alte 
daune/interese participanţilor. 

Prin semnarea acestui formular, autorizez ITS Events Management sã utilizeze toate datele de 
înregistrare din acest formular, transmise pentru procesarea materialelor conferinţei. Declar prin 
prezenta cã sunt de acord cu termenii şi condiţiile generale stipulate în acest formular. 
 

C. ANULARE ŞI RESTITUIRE 
În cazul anulării participării sau neprezentării la conferinta a PARTICIPANTULUI, din motive 

care nu pot fi imputabile ORGANIZATORULUI, la mai puţin de 1 luna înainte de începerea 
manifestării, sumele achitate de PARTICIPANT nu vor fi înapoiate, acestea reprezentând cheltuieli 
efectuate de ORGANIZATOR pentru realizarea evenimentului. Rezilierea participarii se face conform 
pact comisoriu de gradul IV. 

În cazul anulării evenimentului, ORGANIZATORUL se obligă să returneze taxele de participare 
încasate. ORGANIZATORUL nu datorează alte daune/ interese către PARTICIPANT. 
 

 
Confirmarea participării dv. se va face de către ITS Events Management după transmiterea 

formularului de participare completat şi a ordinului de plată cu care a fost efectuată plata 
reprezentând contravaloarea participării. 

Plata se va efectua in contul IBAN: RO 77 BUCU 0323 5135 2511 RO01, Alpha Bank, Sucursala Marriott 

  

 
 
 
PARTENER      ITS EVENTS MANAGEMENT SRL 
NUME: _________________________________  NUME: ____________________________________ 
Semnătura şi       Semnătura şi  
ştampila autorizată___________________  ştampila autorizată ______________________ 
Data:___________________________________  Data:_______________________________________ 
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