CONTRACT DE PARTICIPARE LA PROGRAM
Program cultural Expo Milano 2015
18-22 septembrie 2015
NR.___ din data 07.08.2015
Părţile contractante
Asociația Architravel cu sediul în Cluj-Napoca, str. Observatorului, nr. 5,
Asociația,

C.I.F. 30612893, denumită în continuare

Şi Participantul, Domnul/Doamna Maria Popescu, domiciliat/domiciliată în Cluj, strada Cluj, nr Cluj, telefon
0742/000000, posesor al C.I. seria KXnr123456, cu CNP1234567891011 au convenit la incheierea prezentului
contract.
I.Obiectul contractului îl constituie participarea la programul cultural Expo Milano 2015 în perioada 18-22 Septembrie
2015, organizată de către Asociație, cu programul: vizitare târg Expo Milano 2015, ture de arhitectură opționale, program
de shopping, împreună cu pachetul de cazare (în 3 variante de cost) și transport necesare deplasării, asigurare de
sănătate pe perioada deplasării și însoțitor de grup.
II. Costul contractului este de:
 635 RON (echivalentul a 141 euro) pentru varianta 1 de cazare – apartament 4 persoane
 770 RON (echivalentul a 171 euro) pentru varianta 2 de cazare – apartament 4 persoane
 815 RON (echivalentul a 181 euro) pentru varianta 3 de cazare – apartament 4 persoane
și cuprinde costurile programelor culturale și serviciilor mai sus menționate.
III. Drepturile și obligațiile Asociației
1. Asociația este răspunzătoare pentru buna executare a programului asumat prin contract, cu excepția următoarelor
cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează participantului;
b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici Asociația, nici
prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de
transport
etc.).
c) când participanții se găsesc vinovați de distrugerea sau deteriorarea unor bunuri ce aparțin companiei de transport,
unității de cazare și proprietarilor obiectivelor vizitate.
2. Asociația poate să modifice prețul contractului (în sensul majorării sau micșorării) numai daca modificarea are loc ca
urmare a variațiilor costurilor de transport, cazare, asigurări, taxe de frontieră, ori ale cursurilor de schimb valutar aferente
programului contractat.
3. În cazul în care Asociația este nevoită să modifice una dintre prevederile esențiale ale contractului (program sau preț),
Asociația are obligația să informeze participantul.
4. Asociația nu își asumă răspunderea pentru pierderea/furtul bagajelor și actelor participanților, obstacolele întâmpinate
de-a lungul traseului, eventuale întârzieri, modificări în programul evenimentului și orice alte taxe neîntâmpinate ce ar
putea să apară.
5. Asociația nu își asumă răspunderea pentru participanții care aleg să abandoneze programul cultural organizat; pentru
participanții care aleg alte variante de transport sau de cazare decât cele oferite în pachet; sau participanții care nu
îndeplinesc condițiile legale pentru trecerea frontierelor.
6. Asociatia nu își asumă răspunderea pentru nerespectarea regulamentului oficial al companiei aeriene de către
participanți, incluzand kg în plus la bagaj, obiectele interzise etc.
IV. Drepturile și obligațiile participantului
1. Participantul are dreptul să participe la programul organizat.
2. Participantul este obligat să se prezinte la întâlnirea de grup la orele prestabilite în program; în caz contrar, programul
se va desfășura în mod normal, fără alte întârzieri.

3. Dacă participantul nu ajunge la timp la locul de plecare, sau dacă este întors de la graniță de către poliția de frontieră,
participantul va pierde participarea la program fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Asociație.
4. Participantul este obligat să nu cauzeze daune materiale tuturor părților participante, iar în cazul în care se dovedește
vinovăția, va trebui să achite contravaloarea lor.
5. Participantul nu va folosi materialele realizate în timpul programului cultural organizat de către Asociație pentru
prezentări publice sau orice altă formă de distribuire publică, decât cu acordul scris al Asociației.
6. Pe durata zborului, intră în aplicare regulamentul oficial al companiei aeriene. Participantul este obligat să se informeze
cu privire la dimensiunile si masa bagajului de mana admise si la obiectele care pot fi transportate.
7. Participantul are obligația de a citi și de a respecta regulamentul intern de participare la program, anexat prezentului
contract.
8. Participantul are obligația de a se asigura că are drept de libera circulație pe teritoriul țărilor vizitate și va avea toate
documentele necesare călătoriei în străinatate. În cazul în care participantului i se refuză intrarea pe teritoriul țărilor de
destinație, acesta va suporta costurile de repatriere și nu poate ridica pretenții Asociației pentru restituirea costurilor
programului cultural.
V. Renunțări. Penalizări. Cesionarea contractului
1. Renunțarea la program se anunță printr-o cerere trimisă per e-mail la adresa registration@architravel.ro. Renunțarea
anunțată prin telefon sau pe facebook nu se va lua în considerare.
2. În cazul în care participantul renunță din vina sa la programul cultural care face obiectul prezentului contract, acestuia i
se vor putea restitui sumele achitate cu penalizări după cum urmează:
a) penalizare de 50% din costurile programului cultural, dacă renunțarea se face în intervalul 29 – 15 zile calendaristice
înainte de data plecării;
b) penalizare 100% din costurile programului cultural, dacă renunțarea se face în interval mai mic de 15 zile calendaristice
înainte de data plecării
c) penalizare de 100% din costurile programului cultural pentru neprezentarea la program. (de ex. Dacă participantul nu
ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinație, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele
personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a
părăsi teritoriului țării, din alte motive ce țin de persoana acestuia.)
3. În cazul în care participantul nu mai poate să ia parte la program, acesta poate să cesioneze contractul unei terțe
persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile programului contractat cu obligația de a anunța în scris Asociația. În
acest caz Asociația reziliază contractul cu participantul care cesionează contractul și încheie un alt contract cu noul
participant. Participantul care cedează participarea la program, precum și cesionarul sunt responsabili în mod solidar la
plata prețului programului cultural și a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
VI. Forță Majoră
.
Asociația nu răspunde în situații de grevă, conflicte politice și de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist,
embargou internațional, precum și în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situații
care nu sunt imputabile nici unei părți, se consideră situații de forță majoră și exonerează de răspundere Asociația.
VII. Documentele contractului se constituie ca anexa la acestași sunt următoarele:
Programul cultural cu desfășurator; Regulamentul intern de participare la program; Asigurarea de sănătate; Harta zonei
de cazare; Ecusonul participantului
La însoțitorul de grup: Voucherul de cazare de grup; Biletul de avion pentru transport în grup.
Prezentul contract a fost încheiat azi 7.08.2015 în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Asociația Architravel

Participant,
(NUME PRENUME)

___________________

________________________

REGULAMENT INTERN DE PARTICIPARE LA PROGRAM
1. MOTIV
În turele de arhitectură pe care le inițiem avem ocazia unică de a întra în locuri inedite: de la locuințe private și hoteluri, la
spații de birouri, linii de producție în fabrici sau șantiere în lucru. Acest lucru este făcut posibil de către profesioniști
dedicați, oameni de afaceri sau chiar simpli cetățeni; iar singurul lucru care îi motivează să ne deschidă ușile este că au
încrederea că aceste vizite și discuții vor da tinerilor arhitecți și studenți o șansă pentru o mai bună educație profesională.
Astfel, motivul de participare la ture trebuie să fie la fel de puternic. Participanții au datoria de a studia din timp obiectivele
de vizită (programul arhitectural, profilul investitorului și al biroului de arhitectură ș.a) și de a participa activ la dialogul cu
gazdele. Este important de menționat că o simplă curiozitate pentru notorietatea unei clădiri nu este suficientă.
Pentru a asigura îndeplinirea misiunii asociației, Architravel are obligația de a îi exclude din ture pe cei care dau dovadă în
mod consistent de pasivitate sau lipsă de interes pentru obiectul vizitei.
2. DISCIPLINĂ
a. Participanții la programele Asociației Architravel se obligă sa respecte programele orare și itinerariile indicate. Asociația
Architravel nu are obligația de a astepta după persoane care întarzie de la orele stabilite în program.
b. Participanții în programele Asociației Architravel trebuie să arate un comportament decent, adecvate statutului
academic sau profesional.
c. Este interzisă consumarea băuturilor alcoolice sau a drogurilor anterior sau în timpul turelor. Asociația Architravel nu
este responsabilă pentru acțiunea participanților în stare de ebrietate sau a celor sub influența drogurilor și își rezervă
dreptul de a îi exclude pe aceștia din program.
3. GRIJA PENTRU CLĂDIRI ȘI LUCRURI
a. Participanții pot intra în spațiile private date în folosință doar cu botoșei medicali de unică folosință.
b. Participanții la programele Asociației Architravel se fac direct responsabili de orice deteriorari și distrugeri aduse
intentionat sau accidental clădirilor sau monumentelor arhitecturale ce se vizitează.
c. Participanții la programele Architravel se obligă la bună păstrare și folosire a autocarelor și a locurilor de cazare.
Participantul la program se face responsabil de orice deteriorari/distrugeri aduse voit sau nevoit autocarului/hotelului și își
asumă plata amenzilor.
4. PARTICIPARE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
a. Accesul în cladiri vechi sau pe șantiere se face pe proprie răspundere.
b. Accesul pe șantiere se face doar cu cască de protecție
c. Participanții la programele Asociației Architravel folosesc uneltele de lucru pe propria raspundere. Asociația Architravel
nu răspunde de accidentele de muncă în timpul programelor sale.
d. Asociația Architravel nu răspunde pentru îmbolnăvirea sau accidentarea participanților în timpul programelor sale iar
orice costuri medicale vor fi suportate de către participant. Participanții sunt responsabili de încheierea asigurării medicale
pentru programe ce se desfașoară în străinătate.
5. PARTICIPANȚI MINORI
Minorii pot participa la programele Asociației Architravel doar cu acordul scris al părinților sau sub însoțirea a unuia dintre
părinți.
6. DISPOZIȚIE FINALĂ
Asociația Architravel își rezervă dreptul de a refuza oricarei persoane înscrierea și participarea la programele sale, dacă
există un motiv întemeiat pentru aceasta.

Am luat la cunoștință prezentul Regulament. Data 7.08.2015. Participant: (Nume Prenume) Semnatura
_________________

