Societatea Română de Radiodifuziune - Caravana GAUDEAMUS - Carte de învățătură 2012
Str. G-ral Berthelot nr. 60-64, sector 1, Bucureşti, tel./fax: 021 312 22 40; 021 319 05 22; e-mail: office@gaudeamus.ro; http://www.gaudeamus.ro

Act adițional nr. ___ la contractul nr. ____/ ___/ ___/2012
Art. 1. Părțile contractului
Între
Societatea Română de Radiodifuziune cu sediul în Str. G-ral Berthelot nr. 60-64, sector 1, Bucureşti,
CF RO 8296093, IBAN: RO55RNCB0072020805170043, deschis la B. C. R. - sector 1, legal reprezentată prin
Vladimir Epstein în calitate de Director Executiv al Caravanei Gaudeamus, în calitate de PRESTATOR numită în
continuare ORGANIZATOR, pe de o parte, și
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

cu sediul în _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
legal reprezentată prin ____________________________________________________________________în calitate de ____________________________________________________________
Cod fiscal: __________________Nr. Reg. Com.: ______________________IBAN: ______________________________________________deschis la : __________________________________
Tel/Fax: _________________________________________E-mail: ___________________________________________________http://_________________________________________________________________
în calitate de BENEFICIAR numită în continuare EXPOZANT, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
2. Obiectul actului adițional: Participarea Expozantului la Târgul Gaudeamus Mamaia în perioada 11 – 15 august
2012, faleza din fața Studioului Radio Vacanța Mamaia, într-un pavilion expozițional mobil.
3. Opţiunea expozantului:
3.1. Stand
□ stand amenajat standard: ___ mp x 25 euro/mp + TVA = _____ euro + TVA

□ suprafaţă de expunere: ___ mp x 15 euro/mp + TVA = _____ euro + TVA
3.2. Prezentare suplimentară în catalogul participanţilor: __ cuvinte x 0,5 euro/cuvânt + TVA = ___ euro + TVA
3.3. Ecusoane suplimentare: __ ecusoane x 1,5 euro/exemplar + TVA = ___euro + TVA
4. Pazie (numele standului):

____________________________________________________________________
(se completează doar în cazul în care expozantul a contractat un stand amenajat standard)
5. Total valoare act adiţional:
Expozanții Caravanei Gaudeamus 2012 beneficiază de reduceri de tarife astfel: pentru participarea la 3 dintre
cele 4 manifestări incluse în cadrul caravanei se aplică o reducere de 5 % iar pentru participarea la toate cele
4 manifestări o reducere de 10%. Reducerea se aplică o singură dată, la valoarea cumulată fără TVA a actelor
adiționale semnate cu prilejul fiecărui târg și se acordă la semnarea actului adițional corespunzător ultimului
târg la care expozantul participă. Nu se ia în calcul taxa de înscriere în Caravana Gaudeamus.
5.1. Valoare act adițional Gaudeamus Craiova, fără TVA: ______euro
5.2. Valoare act adițional Gaudeamus Cluj-Napoca, fără TVA: _____euro
5.3. Valoare act adițional Gaudeamus Timișoara, fără TVA: _____euro
5.4. Valoare act adițional Gaudeamus Mamaia, fără TVA: _____euro (rezultă din articolul 3 al prezentului act adițional)
5.5. Reducere: (5.1.+ 5.2.+ 5.3.+ 5.4.) x 10% = _____euro
Valoarea totală a prezentului act adiţional se calculează astfel: 5.4. minus 5.5., adică:
______ euro + TVA = ______ euro (TVA inclus)
6. Modalitate de plată: plata integrală a contravalorii prezentului act adiţional, adică:
_____euro (TVA inclus) x ______ lei/euro (curs valutar) = ________lei; document de plată: _____________________
7. Alte clauze
7.1. Expozantul se obligă să respecte în totalitate condiţiile prevăzute în regulamentul manifestării, anexat prezentului
act adițional și care constituie parte integrantă a actului adițional.
7.2. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, azi ______________
ORGANIZATOR

EXPOZANT

Vladimir Epstein
Director Executiv al Caravanei Gaudeamus

(nume, funcție, semnătură și ștampilă)

CFP
Serviciul Juridic

