
 

 

 

 

 

 

 قوانین و مقررات شرکت در نمایشگاه

 

 رعایت شئونات اسالمی و اجتماعی الزامی است. -1

تنها به اولویت ثبت نام و نظر مسئول فنی    پایان ثبت نام غرفه داران و   ها پس ازتعیین محل غرفه و جانمایی غرفه  -2

 در این مورد قابل پذیرش نیست.   اعتراضینمایشگاه بستگی داشته و هیچ گونه 

شوتباه در  ، شورتت نمایشوگاهی یریانا مسوئولیتی در قبال بروز هر گونه انامثبت  فرم صوحی   در صوورت عمم تممیل  -  3

ارسوال فرم    ها اختیار تام دارد.تننمه، در رد یا قبول درخواسوتنصواهم داشوت همننین برگزارها  ثبت مشوصاوات غرفه

رزرو غرفه به هیچ وجه دلیل بر قطعیت ثبت نام در نمایشوگاه نمی باشوم و مشوارتت تننمه می بایسوت، پس از تممیل  

 فرم ثبت نام و ارسال ین به دبیرخانه نسبت به واریز تامل وجه اقمام نمایم.

  به صورفاً  بایسوتمی  گرامی  تننمگانمشوارتت  و شوم  خواهنم   داده  تحویل  دبیرخانه توسو   مهشو  ذتر  تاریخ  ها درغرفه  -4

  در  مغایرت  هرگونه صوووورت  دراسوووت  بمیهی فرم ثبت نام اقمام نماینم.  در شووومه  ذتر خممات  و اجناس   فروش   و  ارائه

 .شم  خواهم  داده اثر ترتیب تاالها خروج خاوص

  و  هاغرفه  وجود  و  گرامی  تننمگانمشوارتت  فروش   میزان  قبال  در  مسوئولیتی  گونههیچ  رویماد این  مجری اسوت بمیهی  -5

 عهمه  به  سووازییماده  روزهای  و  برگزاری  طول  در  هاغرفه  اجناس   از حراسووت  و حفظ   مسووئولیت  و  نمارد  مشووابه تاالهای

 .باشم  می گرامی تننمهمشارتت

  و  الزم  مجوزهای  و اسوتانمارد نشوان یا  و  سوالمت سویب فاقم  بهماشوتی،  اصوول با  مغایر تاال  هرنوع  عرضوه  و  فروش   از  -6

 جهت  خاص شوورای    هرگونه  نمودن  فراهم  و  ییم می بعمل  ممانعت ایران  اسووالمی  جمهوری  تشووور  هایارزش  با  معارض

 .باشم  می گرامی تننمهمشارتت عهمه به اجناس  نگهماری

 اخذ   ین  هزینه  تننمهمشوارتت  به شومه  داده  تحویل  اتزتجهی  و  غرفه سوازه  به خسوارت  هرگونه  یممن  وارد  صوورت  در  -7

 .نمارد را خود اجاره مورد غرفه تعویض و واگذاری حق گرامی تننمهمشارتت است بمیهی و گردد می

 سووایر  اعتراض با  و  باشووم   صوووتی  یلودگی  و جمعیت  ازدحام  به  منجر  ته  موسووی ی  پصش  و مراسووم  هرگونه  برگزاری  -8

 .است ممنوع باشم  همراه داران غرفه 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اقمام به سوواخت و سوواز غرفه خواهنم نمود،   اًرا ثبت نام نموده و خود رأسوو  مت اضوویانی ته فیووای بمون تجهیزات –  9

( و  100/1)م یاس   روز قبل از افتتاحیه، ن شوه غرفه سوازی را به هر سوه صوورت س پرسو،متیو، نما  30حماقل  بایسوت  می

ه دریوافوت نمواینوم. در غیر این صوووورت و پس از تواریخ م رر مجوز  یو( بوه برگزار تننومه ارائوه و تواییوم 100/1)م یواس پالن  

 ساخت و ساز صادر نصواهم شم.

بروز هرگونه حادثه و یا عاملی ته جلوگیری از ین از عهمه مجری خارج بوده و منجر به عمم برگزاری نمایشووگاه    –  10

 مسترد خواهم شم.پس از تسر هزینه های عملیاتی   ی و وجوه پرداختی مشارتت تننمگانتلشرای  اضطراری گردد، 

 

 

  


