Asociația RomStud Travel
Acord participare proiect cultural "New York Is Calling You"
I. PĂRȚILE
Asociația culturală RomStud Travel, cu sediul în județul Argeș, localitatea Câmpulung Muscel,
Str. Frații Golești, nr. 14, bl. A 6A, sc. C, et 2, ap. 10, înregistrată la Registrul Național al
ONG-urilor cu nr. 3977/205/2010, având CIF nr. 27413114, reprezentată legal prin VÎJA Radu-Ioan în
calitate de președinte fondator, pe de-o parte și
D-l/D-na:
Dominciliat(ă) în:
Identificat/ă cu cartea de identitate: seria:
, nr:
, în calitate de beneficiar, participant
la proiectul cultural, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului acord de participare.
II. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTICIPARE
Obiectul acordului îl reprezintă participarea la proiectul cultural "New York Is Calling You",
în urma selecției aplicanților care au îndeplinit condițiile de eligibilitate, în conformitate cu cele prevăzute
de Statutul asociației și Regulamentul de participare la proiect.
III. DURATA ACORDULUI DE PARTICIPARE
Prezentul acord își produce efectele de la data semnării sale de către părți și rămâne în vigoare
până la îndeplinirea tuturor clauzelor.
IV. DESCRIEREA PROIECTULUI CULTURAL
Proiectul include următoarele:
●
●
●
●
●

Bilet de avion dus-întors pe ruta București -> Paris SAU Bruxelles -> București;
Bilet de avion dus-întors pe ruta Bruxelles SAU Paris -> New York -> Bruxelles SAU Paris;
Cazare timp de 6 nopți în New York în hoteluri de 3* sau 4* (camere de 4 persoane);
Cazarea timp de 2 nopți în Bruxelles SAU Paris în hoteluri de 3*;
Recomandarea unui program de desfășurare pe zile, materiale informative, consultanță și
îndrumare pentru vizitarea orașului înainte de începerea călătoriei.
(!) Proiectul nu asigură/include un îndrumător de grup care să însoțească grupurile de 4 participanți ai
proiectului.

V. INFORMAȚII SUPLIMENTARE
5.1. În urma selecției efectuate de către echipa Asociației, participantul va beneficia de
proiectul cultural mai sus descris, în schimbul sumei de cuprinse între 888€ şi 984€ (suma exactă
depinde de sesiunea de desfășurare a proiectului și va fi comunicată participanților finali ai fiecărei
sesiuni specifice), dată cu titlu de contribuție.

*Datele dumneavoastră personale sunt salvate și prelucrate în deplină concordanță cu Regulamentul (UE)
2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”).

5.2. Cu titlu informativ, vă aducem la cunoștință că în cadrul proiectului nu se asigură și
cheltuielile personale ale beneficiarilor.
5.3. Un participant acceptat în cadrul acestui proiect cultural primește o perioadă de 12 zile
calendaristice pentru a contribui cu avansul în cuantum de 300€ din contravaloarea aferentă
proiectului cultural.
5.4. La 45 zile după deadline-ul avansului proiectului participantul va contribui cu tranșa a
doua a proiectului în cuantum de 300€ din contravaloarea aferentă proiectului cultural.
5.5. Diferența din costul proiectului se va da de către beneficiar ulterior semnării acordului, cu
cel mult 45 zile înainte de data plecării fiecărei sesiuni de desfășurare.
VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
6.1. Asociația culturală RomStud Travel se obligă:
a. Să-și îndeplinească la timp toate obligațiile aferente organizării și desfășurării proiectului cultural;
b. Să returneze contribuția integrală în cazul nedesfășurării proiectului cultural și nerespectării
clauzelor stipulate în acordul de participare;
6.2. Beneficiarul, numit în continuare participant al proiectului, se obligă:
a. Să respecte termenele contribuțiilor specificate la Partea V, punctele 5.3., 5.4. și 5.5. ;
b. Să dețină toate actele necesare identificării controalelor vamale la care va fi supus;
c. În cazul unei retrageri din orice motiv personal sau profesional, inclusiv din motivul neacordării vizei
de turist de către Ambasada USA, orice contribuție făcută în cadrul proiectului (avansul, tranșa a doua
sau contribuția integrală) este nerambursabilă.

VII. CLAUZE FINALE
Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului acord sau
rezultatele din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de
reprezentanții lor.

Data

Președinte,

Vicepreședinte,

Radu-Ioan VÎJA

Diana-Georgiana ROȘCA

Participant,

*Datele dumneavoastră personale sunt salvate și prelucrate în deplină concordanță cu Regulamentul (UE)
2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”).

