فرم درخواست ثبت نام
بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران

فرم شماره 1

 3-9شهریورماه  9398تهران
مدير محترم غرفه فرش
باسالم و احترام با توجه به اطالع رساني انجام شده ،خواهشمند است در صورت تمايل به مشاركت در نمايشگاه فرش دستباف سال
جاری نسبت به تكميل فرم ثبت نام و ارسال مدارك درخواستي و واريز  %011وجه غرفه حداكثر تا تاريخ  98/10/01اقدام و مراتب را
از طريق گروه تلگرامی  icc28و شماره واتس آپ  19919191900به ستاد نمايشگاه فرش واقع در شركت سهامي فرش ايران
ارسال فرمائيد.

نكات مهم:
 بر اساس تصميم ستاد نمايشگاه فرش به متقاضيان واجد شرايط كه سال 0931در نمايشگاه حضور داشته اند ،در صورت تمايل به
مشاركت در نمايشگاه فرش سال جاری به متراژ سال گذشته غرفه و در همان سالن اختصاص داده خواهد شد .لذا درخواست متراژ
باالتر مورد پذيرش نخواهد بود و چنانچه مبلغي مازاد بر متراژ غرفه سال گذشته به حساب واريز گردد مبلغ مازاد در پايان
نمايشگاه مسترد خواهد شد و مجری هيچگونه تعهدی برای تخصيص غرفه با متراژ باالتر نخواهد داشت.

 طبق مصوبه ستاد فرش کلیه متقاضیان مشارکت در نمايشگاه می بايست مدارک به شرح ذيل را :
 -0جواز کسب با تاريخ معتبر
 -2گواهی از اتحاديه يا تشکل مربوطه مبنی بر عضويت متقاضی و تائید تاريخ اعتبار جواز
ارائه نمايند.
 به درخواستها و مداركي كه بعد از تاريخ  98/10/01ارسال گردد و همچنين وجوه واريزی بعد از تاريخ اعالم شده ترتيب اثر
داده نخواهد شد و متقاضي حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب مي نمايد.
 از مشاركت كنندگان محترم تقاضا مي شود جهت پرداخت هزينه غرفه با مراجعه به فرم شماره  3بر اساس شماره سالن و
متراژ غرفه تخصيصي در سال گذشته ،هزينه تعيين شده را بدون هيچگونه تغييری به شماره حساب اعالم شده واريز و تصوير
فيش واريزی را به همراه فرمهای تكميل شده از طريق گروه تلگرامی  icc28و شماره واتس آپ  19919191900ارسال
نمائيد.
اهم مقررات نمايشگاهي:
 -0بر اساس مصوبه ستاد برگزاری بيست و هشتمين نمايشگاه فرش دستباف و تائيد مركز ملي فرش ايران موارد به شرح زير به عنوان
تخلف نمايشگاهي تلقي گرديده و با غرفه داران متخلف برخورد مي شود:
رديف
0
2
3
4
0

نوع تخلف
واگذاری غرفه به غیر
چیدمان فرش بیرون از حريم غرفه ،آويزان نمودن فرش بر
روی سازه سالن
عرضه فرش ناشور و تکمیل نشده (بطوری که باعث ايجاد
مزاحمت برای ساير غرفه داران شود)
اظهار و ارائه هرگونه اطالعات و مدارک خالف واقع
عدم رعايت مقررات نمايشگاهی(مندرج در سايت مجری)

شرکت سهامي فرش ايران:

نحوه برخورد با متخلفين
محرومیت ازشرکت از يک تا سه دوره بعد و عدم واگذاری غرفه
مربوطه در دوره های آتی.
اخذ هزينه مطابق با مصوبه شرکت سهامی نمايشگاه ها و جابجايی
غرفه در دوره آتی
جابجايی غرفه در دوره آتی
جلوگیری از فعالیت و عدم شرکت در دوره های آتی
محرومیت از شرکت در دوره بعد و عدم واگذاری غرفه مربوطه در
دوره های آتی.
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 -2استفاده از پروژكتورهای كم مصرف (استفاده از پروژكتور  511و  0111وات قلمي ممنوع است)
 -9غرفه داران مجاز نمي باشند بدون هماهنگي با مدير سالن و مسئول برق پيمانكار غرفه ساز  ,خودسرانه پروژكتور نصب نمايند .در صورت
عدم رعايت اين موضوع مسئوليت هر گونه اتفاق ناشي از دستكاری برق به عهده مشاركت كننده خواهد بود و بايستي پاسخگو باشند.
 -6فقط افرادی اجازه حضور در غرفه خواهند داشت كه طبق فرم شماره  6قبالً به عنوان پرسنل غرفه معرفي شده اند.
 -5از ورود هرگونه وسايل پخت و پز (گاز پيك نيك ،بخاری برقي و )...در سالن ممانعت بعمل خواهد آمد و غرفه داران مجاز به استفاده از
اينگونه وسايل نمي باشند.
 -4بيمه حوادث و آتش سوزی در نمايشگاه فرش الزامي است .لذا متقاضيان مي بايد به ميزان ارزش فرش موجود در غرفه بيمه نامه معتبر
ارائه نمايند .در صورت عدم ارائه بيمه نامه معتبر ،مسئوليت حوادث احتمالي و آتش سوزی به عهده مشاركت كننده خواهد بود و
مجــری هيچ مسئوليتي نخواهد داشت.
 -1استعمال دخانيات در سالن ممنوع است.
مشخصات متقاضي:
نام کتیبه سردر غرفه (فارسی):

نام کتیبه سردر غرفه (انگلیسی):

نام صاحب جواز:

کد ملی /کد اقتصادی:

محل عضويت (تشکل مربوطه):

شماره و تاريخ اعتبار عضويت:

آدرس محل کار:

تلفن محل کار:

تلفن همراه:

پست الکترونیکی:

شماره نمابر:

سايت اينترنتی:

نوع فعالیت (تولید) و يا سبک فرشی که در نمايشگاه عرضه می شود:
کلیه اطالعات و مقررات مندرج در فرم"درخواست ثبت نام" مطالعه شد ،ضمن قبول و پذيرش کلیه شرايط و
مقررات ،درخواست مشارکت در بیست و هشتمین نمايشگاه فرش دستباف ايران را دارم.
امضاء و مهر

شرکت سهامي فرش ايران:
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