REGULAMENT
Program. Acces in cadrul Expozitiei. Parcare. Fotografiere/Filmare
a. Pe perioada de desfasurare a evenimentului (05 - 07.09.2019), expozitia este deschisa zilnic,
de joi pana sambata, dupa urmatorul program:
i. Pentru Vizitatori: 09:00 – 17:00.
Expozantii nu au permisiunea de a invita vizitatori care sa soseasca in expozitie inainte
sau dupa perioada 05 - 07 septembrie 2019 si in afara programului de vizitare anuntat.
ii. Pentru Expozanti: 08:00 – 18:00, in zilele 05, 06 septembrie 2019 si 08:00 – 19:30 in
data de 07 septembrie 2019
Expozantii au obligatia de a fi prezenti la stand in acest interval in care poarta
raspunderea exclusiva pentru paza exponatelor.
b. Accesul in cadrul Expozitiei:
i. Pentru Vizitatori accesul in expozitie se face astfel:
1. Pe baza de invitatie de vizitare, cu formular completat integral;
2. Tichet de acces obtinut in urma inregistrarii online pe
www.forestromania..com, cu 50% reducere la biletul de intrare;
3. Bilet de intrare: 40 lei/pers./zi;
4. Pe baza de invitatie la Deschiderea oficiala
ii. Accesul vizitatorilor in Expozitie se face folosind doar intrari semnalizate de catre
Organizator.
iii. Pentru Expozanti accesul se va face numai pe baza de ecuson completat integral cu
numele companiei si cu nume si prenume reprezentant companie
iv. Accesul expozantilor se desfasoara incepand cu ora 08:00. Daca Expozantul nu a
comunicat catre Organizator, prin formularul F3, numarul de ecusoane care ii sunt
necesare, va primi un numar de ecusoane din oficiu, in limita stocului disponibil.
v. Accesul autovehiculelor care transporta la stand produse alimentare se poate face
zilnic, numai pe baza de parking special, pus la dispozitie de catre Organizator si pentru
un numar limitat de autovehicule, astfel: dimineata pana in ora 08:30 si dupa-amiaza
intre orele 17:30 – 18:00, cu un insotitor din partea Expozantului si al Organizatorului
vi. Din motive logistice, exista zone in cadrul expozitiei unde accesul cu masini nu este
permis sau nu este posibil.
vii. Incepand cu data de 04 septembrie 2019 si pana pe data de 07 septembrie 2019 inclusiv
(ora 18:30) nu mai este permis accesul in Expozitie cu autovehicule.
c. Parcarea pe perioada de desfasurare a expozitiei
i. Vizitatorii si Expozantii vor parca in afara spatiului expozitional, in spatii marcate
corespunzator.
ii. Nu se permite accesul in parcare al camioanelor.
iii. Parcarea autovehiculelor in parcarea Expozitiei in afara orelor 08:00 – 18:00 este
interzisa.

d. Fotografiere/ Filmare
i.
Pentru promovarea evenimentului Forest Romania 2019 și a partenerilor, realizăm
materiale foto, audio și video în cadrul evenimentului. În cazul în care participati la
eveniment, materialele foto, audio și video pot include și imaginea/ vocea dvs.
ii.
Participarea dvs. implică acceptul dvs pentru realizarea și utilizarea materialelor audio
si/sau video pe canalele de promovare online ale Forest Romania, DLG InterMarketing
și ale partenerilor. Vom utiliza aceste date doar în scopul menționat, respectiv pentru
promovarea evenimentului la care ati participat. Materialele realizate pe durata
evenimentelor, vor fi păstrate pe o durată necesară atingerii scopului.
iii.
Materialele audio/video postate pe rețelele de socializare nu vor fi șterse, interesul
Forest Romania, DLG InterMarketing și al partenerilor fiind acela de a-și promova
mărcile. La acest eveniment se realizează fotografii și videoclipuri de către echipa DLG
INTERMARKETING SRL și colaboratori contractați. Acestea vor fi făcute publice, de
asemenea, pe canalele de comunicare (online și print) ale DLG INTERMARKETING
SRL.
iv.
Prin participarea dvs. la eveniment vă exprimați acordul de a fi publicate aceste
fotografii și videoclipuri. Termenii de mai sus respectă prevederile Politicii de Securitate
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a DLG INTERMARKETING SRL. Pentru o
informare completă asupra Politicii de Securitate a DLG INTERMARKETING SRL
privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm solicitati informațiile
disponibile la adresa: r.mares@dlg.org. Va multumim!
e. Demonstratii practice
i.

ii.

iii.

iv.

v.

Demonstratiile practice sunt permise numai in spatiile special amenajate, marcate
corespunzator in cadrul Expozitiei. In cazul in care Expozantul aduce modificari spatiului
destinat demonstratiilor, el are obligatia de a aduce spatiul la starea in care l-a primit.
Demonstratiile se desfasoara pe propria raspundere asumata de catre Expozant, care trebuie
sa aiba asigurare corespunzatoare si sa respecte normele de protectia muncii. Accidentele
care se produc din vina Expozantului exonereaza Organizatorul de orice responsabilitate.
Expozantul va avea in timpul demonstratiei personal propriu la zona de demonstratie.
Participarea la demonstratii este posibila numai daca Expozantul are stand in cadrul expozitiei
si daca masinile se incadreaza in tematica expozitiei si a demonstratiei. Organizatorul poate
stabili tematici specifice pentru demonstratii. Inscrierea se face prin completarea si
transmiterea Formularului (F6). Numarul masinilor care pot intra in demonstratii este limitat.
DLG nu este raspunzator si nu i se pot cere daune, daca:
1.iv.1.
din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor cauze
independente de vointa sa nu se pot desfasura demonstratiile anuntate.
1.iv.2.
modifica programul si numarul demonstratiilor
1.iv.3.
schimba conditiile in care se desfasoara demonstratiile.
1.iv.4.
refuza intrarea in demonstratii a unor masini;
Functionarea masinilor si a echipamentelor care fac zgomot trebuie mentinuta la nivelul minim
posibil si nu poate depasi 65 Db (A) pentru perioade lungi de timp.

