Acord de participare la proiect cultural „Sa cucerim Viena!“

I.

PARTILE

Asociatia culturala RomStud Travel, cu sediul in judetul Arges, localitatea Campulung Muscel, Str. Fratii
Golesti, nr. 14, bl. A 6A, sc. C, et2, ap. 10, inregistrata la Registrul National al ONG-urilor cu nr.
3977/205/2010, avand CIF nr. 27413114, reprezentata legal prin VIJA Radu-Ioan in calitate de presedinte
fondator, pe de-o parte si
D-l/D-na ……………………………, domiciliat/a in
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….., identificat/a cu cartea de indentitate: seria….., nr…………………….., in
calitate de beneficiar, participant la proiectul cultural, pe de alta parte,
au convenit incheierea prezentului acord de participare.
II.

OBIECTUL ACORDULUI DE PARTICIPARE

Obiectul acordului il reprezinta participarea la proiectul cultural “Sa cucerim Viena!“, in urma selectiei
aplicantilor care au indeplinit conditiile de eligibilitate, in conformitate cu cele de prevazute de Statutul
asociatiei si Regulamentul de participare la proiect.
III.

DURATA ACORDULUI DE PARTICIPARE

Prezentul acord isi produce efectele de la data semnarii sale de catre parti si ramane in vigoare pana la
indeplinirea tuturor clauzelor.
IV.

DESCRIEREA PROIECTULUI CULTURAL

Proiectul include urmatoarele:
●
●
●
●
●

cazarea timp de 4 nopti in camera duble in apartamente cvadruple de 4* (Royal Living Apartments
Vienna);
transport cu autocarul asigurat pe ruta Bucuresti-Viena, Viena-Bucuresti;
vizitarea gratuită a muzeelor Geldmuseum, Kunsthalle am Karlsplatz, Bezirksmuseen și MUSA;
indrumare pentru vizitarea oraselor pe parcursul calatoriei;
materiale informative RomStud Travel.

V. INFORMATII SUPLIMENTARE
5.1. In urma selectiei efectuate de catre echipa Asociatiei, dl/dna ……..…….. va beneficia de proiectul cultural
mai sus descris, in schimbul sumei de 178 Euro, data cu titlu de contributie.
5.2. Cu titlu informativ, va aducem la cunostinta ca in cadrul proiectului nu se asigura si cheltuielile personale
ale beneficiarilor.
5.3. Un participant acceptat in cadrul acestui proiect cultural primeste o perioada de 7 zile calendaristice pentru
a contribui cu avansul in cuantum de 100 Euro din contravaloarea aferenta proiectului cultural.
5.4. Contributia restanta in valoare de 78 Euro se va da catre beneficiar ulterior semnarii acordului.
VI. OBLIGATIILE PARTILOR
6.1. Asociatia culturala RomStud Travel se obliga:
a. Sa-si indeplineasca la timp toate obligatiile aferente organizarii si desfasurarii proiectului cultural;
b. Sa returneze contributia integrala in cazul nedesfasurarii proiectului cultural si nerespecatii clauzelor
stipulate in acord;
6.2. Beneficiarul, numit in continuare participant al proiectului, se obliga:
a. Sa dea a doua parte din contributie aferenta participarii la proiectul cultural pana cel tarziu pe 1 februarie;
b. Sa detina toate actele necesare identificarii controalelor vamale la care la fi supus;
c. In cazul unei retrageri din proiect din motive personale intemeiate, inainte cu 45 zile de la data de incepere
a proiectului o taxa de 15 Euro (contravaloarea gestionarii schimbarii numelui al partenerilor hotelieri si de
transport ai asociatiei RomStud Travel) se va aplica beneficiarului ; beneficiarul impreuna cu asociatia
RomStud Travel vor colabora pentru gasirea unui inlocuitor;
d. In cazul unei retrageri in ultimele 45 zile de la data de incepere a proiectului, asociatia RomStud Travel NU
se obliga sa gaseasca un inlocuitor, aceasta misiune revenindu-i beneficiarului; O taxa de 15 Euro
(contravaloarea gestionarii schimbarii numelui al partenerilor hotelieri si de transport ai asociatiei RomStud
Travel) se va aplica beneficiarului ;
VII. CLAUZE FINALE
7.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului acord sau rezultatele din
interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
7.2. Prezentul acord a fost incheiat astazi........ , la data semnarii, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare
parte.
Reprezentant RomStud Travel,
VIJA Radu-Ioan

Participant,

