Asociația RomStud Travel
Acord Participare proiect "Să cucerim Praga"
I. PĂRȚILE
Asociația culturală RomStud Travel, cu sediul în județul Argeș, localitatea Câmpulung Muscel,
Str. Frații Golești, nr. 14, bl. A6A, 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
Domiciliat(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 "Să cucerim Praga", 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:
●
●
●
●
●
●

cazarea in centrul orasului timp de 4 nopţi la hotel de 3* în camere duble şi triple;
mic dejun bufet suedez asigurat ;
transport cu autocarul dus-întors pe ruta Bucureşti - Praga - Bucureşti ;
bilete de intrare asigurate la următoarele muzee şi obiective turistice: St. Vitus Cathedral, Old
Royal Palace, St. George’s Basilica, Golden Lane with Daliborka Tower.
îndrumare pentru vizitarea oraşului pe parcursul călătoriei;
materiale informative RomStud.

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 200 Euro, dată cu titlu de contribuție.
5.2. Cu titlu informativ, vă aducem la cunoștință că în cadrul proiectului nu se asigură și
cheltuielile personale ale beneficiarilor.
Datele dumneavoastră personale sunt salvate și prelucrate în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679.
Regulamentul “GDPR” detaliat este prezentat la următoarea adresa: www.romstud-travel.ro/gdpr-informare

5.3. Un participant acceptat în cadrul acestui proiect cultural primește o perioadă de 7 zile
calendaristice pentru a contribui cu avansul în cuantum de 100 Euro din contravaloarea aferentă
proiectului cultural.
5.4. Contribuția restantă în valoare de 100 Euro se va da de către beneficiar ulterior semnării
acordului.
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 dea a doua parte din contribuție aferentă participării la proiectul cultural până la termenul
limită al tranșei a doua specificat în documentul cu informații utile al proiectului;
b. Să dețină toate actele necesare identificării controalelor vamale la care va fi supus;
c. În cazul unei retrageri din proiect din motive personale întemeiate, înainte cu 45 zile de la
data de începere a proiectului o taxă de 30 Euro (contravaloarea gestionării schimbării numelui al
partenerilor hotelieri și de transport ai asociației RomStud Travel) se va aplica beneficiarului;
beneficiarul împreună cu asociația RomStud Travel vor colabora pentru găsirea unui înlocuitor;
d. În cazul unei retrageri în ultimele 45 zile de la data de începere a proiectului, asociația
RomStud Travel NU se obligă să găsească un înlocuitor, această misiune revenindu-i
beneficiarului; O taxă de 30 Euro (contravaloarea gestionării schimbării numelui al partenerilor
hotelieri și de transport ai asociației RomStud Travel) se va aplica beneficiarului;
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,

Participant,

Radu-Ioan VÎJA

Datele dumneavoastră personale sunt salvate și prelucrate în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679.
Regulamentul “GDPR” detaliat este prezentat la următoarea adresa: www.romstud-travel.ro/gdpr-informare

