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ONGFest 2017 Iași 
 

REGULAMENT DE PARTICIPARE 
 

 
ORGANIZATOR NAȚIONAL 
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) 
 
ORGANIZATOR LOCAL 
Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS) 
Pentru eveniment: Mihaela Munteanu, coordonator local general ONGFest 2017 Iași 

0740.513.864 │ comunicare@fonss.ro 
Pentru înscrieri: Mihaela Olteanu, coordonator local înscrieri ONGFest 2017 Iași 

0757.110.243 │ mihaela.olteanu@fonss.ro 
 
INFORMAȚII 
Atât expozanții, cât și vizitatorii, sunt rugați să se adreseze staff-ului de organizare de la Punctul de 
informare marcat vizibil în târg pentru orice tip de informații. Pentru identificare, staff-ul de 
organizare poartă tricouri turcoaz inscripționate cu sigla ONGFest. 
www.ongfest.ro/ongfest-2017/iasi 
www.facebook.com/ONGFest 
 
 
PROGRAM 

 Recepţia şi organizarea spaţiului de expunere şi a dotărilor aferente de către expozanți se 
efectuează începând cu sâmbătă (24 iunie 2017) ora 08:00 a.m., în baza actului de identitate al 
uneia dintre persoanele menționate în Contractul de participare. Fiecare expozant primește în 
momentul recepției un Pachet de expozant. Recepția se efectuează la Punctul de informare; 

 Predarea spaţiului de expunere şi a dotărilor aferente de către expozanți se efectuează sâmbătă 
(24 iunie 2017) nu mai târziu de ora 20:00 p.m. Predarea se efectuează la Punctul de informare; 

http://www.ongfest.ro/ongfest-2017/iasi/
file:///C:/Users/iuliana.rada/Desktop/www.facebook.com/ONGFest
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 Programul obligatoriu pentru expozanți (șederea la standul de la cort) este sâmbătă (24 iunie 
2017) între orele 10:00-19:00; 

 Programul detaliat al ONGFest este disponibil în timpul evenimentului pe site-ul www.ongfest.ro 
și la Punctul de informare. 

 
CORTUL DE EXPOZANT 

 Dimensiuni estimative cort: 3m*3m, înălțime 2m; 

 Dotări: 1 masă, 2 scaune; 

 La cort nu există sursă de lumină și nici curent electric; 

 Organizatorul nu pune la dispoziția expozanților bandă adezivă, pin-uri sau orice alte materiale 
pentru amenajarea standului. 

 
REGULI 
 
1. Expozanții nu vor deteriora şi/sau cauza stricăciuni spaţiului şi dotărilor puse la dispoziţie; în 

acest sens, este interzis a se desfăşura următoarele activităţi:  
- a se urca cu picioarele pe scaune, pe mese; 
- a scrie, a produce zgârieturi, a lipi afişe, etichete etc. pe scaune, mese, cort; 
- a folosi materiale inflamabile în interiorul cortului; 
- a fuma, a consuma băuturi alcoolice sau substanţe stupefiante în spaţiul de expunere; 
- a avea manifestări violente, discriminatorii sau prin care să se efectueze propagandă 

politică etc.; 
 

2. Spaţiul şi dotările aferente vor fi folosite de către expozanți în scopul desfăşurării activităţii 
asumate în cadrul ONGFest, care au fost agreate anterior împreună cu organizatorul şi vor 
respecta următoarele reguli de utilizare: 
 

3. Personalizarea spaţiilor de expunere se va face fără a utiliza ace de siguranţă şi ace tip gămălie. 
Orice altă metodă folosită pentru personalizare şi care va duce la deteriorarea spaţiului sau orice 
activitate care va duce la deteriorarea parţială/totală a spaţiului şi dotărilor aferente va induce 
expozanților răspunderea integrală pentru faptele lor şi plata unor despăgubiri în funcţie de 
paguba produsă după cum urmează:  

- distrugere prelată laterală spaţiu de expunere (cort) - 50 euro 
- distrugere acoperiş spaţiu de expunere (cort) - 100 euro 
- distrugere schelet spaţiu de expunere (cort) - 100 euro 
- distrugere masă - 18 euro/masă 
- distrugere scaun - 8 euro/scaun 

 
4. În situația în care expozanții doresc să ofere demonstrativ mostre de produse alimentare 

rezultate din activitatea proprie, aceștia trebuie să țină cont de faptul că în cadrul evenimentului 
nu există facilități de depozitare și păstrare a alimentelor, iar organizatorul nu își asumă 
responsabilitatea nerespectării normelor sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor în 
aceste situații; 
 

5. Expozanții vor completa până la finalul evenimentului, chestionarul de expozant pe care îl vor 
primi de la organizator; 
 

../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.ongfest.ro
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6. Pe toată durata desfăşurării ONGFest organizatorul nu asigură paza bunurilor proprii ale 
expozanților și nu își asumă responsabilitatea pentru materialele sau echipamentele de valoare 
(laptop, plasmă etc) lăsate în cort; 
 

7. Pe întreg parcursul derulării evenimentului și în toate acţiunile întreprinse în cadrul acestuia, 
expozanții și reprezentanții acestora: 
- Vor asigura respectul pentru diversitate, pentru valorile democratice şi drepturile omului, în 
acord cu valorile organizatorului național, așa cum sunt prezentate pe site-ul www.fdsc.ro; 
- Nu se vor angaja în nicio activitate de promovare a partidelor politice și în nicio activitate de 
propagandă politică. 
Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita măsuri de remediere a unor situaţii contrare, 
inclusiv prin invitarea Expozantului și/sau a reprezentanților acestuia de a părăsi spaţiul destinat 
evenimentului. 

http://www.fdsc.ro/

