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20-49 m2 arası m2/birim fiyatı
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Maxima Stand + Halı m2/birim fiyatı

50-99 m arası m /birim fiyatı

550 TL+KDV

........................................................................

100 m2 ve üzeri m2/birim fiyatı

495 TL+KDV

........................................................................
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KİRALANAN
TOPLAM ALAN

ALINAN (M2)
BİRİM FİYATI

M2 - STAND NO

......... ADET SU BAĞLANTI ÜCRETİ

650 TL+KDV

ELEKTRİK BAĞLANTI ÜCRETİ

650 TL+KDV

PEŞİNAT ÖDEMENİN YAPILACAĞI BANKA HESAP BİLGİLERİ
GLPlatform Fuar Hizmetleri Ltd. Şti.
* Ziraat Bankası - Kazımdirik Şb. (1403) / Hesap No: 74268982-5003
Iban No: TR03 0001 0014 0374 2689 82 5003
* İş Bankası - Karşıyaka Şb. (3470) / Hesap No: 3470-2374804
Iban No: TR61 0006 4000 0013 4702 3748 04

240 TL+KDV

TOPLAM

TOPLAM
KDV (%18)
GENEL TOPLAM

* Çeklerin Anlaşılan Vadelerde Sözleşme İmzalandığı Tarirten İtibaren 10 İş Günü İçerisinde Organizatöre Ulaştırılması Gerekmektedir.
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katılımcı

üzerinde mutabakata varmışlardır. Katılım sözleşmesinin ilk 3
sayfasını imzalayan Katılımcı, aşağıda yazılı tüm katılım koşullarını
aynen kabul etmiştir.
Madde 2 - Bu Sözleşmeyi imzalayan, Katılımcı adına sözleşme imzalamaya ve şirketi temsil ve ilzama yetkisi bulunduğunu taahhüt eder.
İmzalayan kişilerin yetkileri ile ilgili bir sorun halinde tüm sorumluluk
Katılımcı’ya ve/veya imzalayan kişi/kişilere aittir. Sözleşme’nin
Katılımcı’yı temsil ve borçlandırmaya yetkisi olmayan kişilerce
imzalanmış olması durumunda Organizatör’ün karşı karşıya
kalabileceği her türlü zarar ve ziyan, Sözleşme’yi imzalayan yetkisiz
kişi ve halin icabına göre ve yasanın elverdiği ölçülerde Katılımcı
tarafından karşılanacaktır. Katılımcı’nın en az iki imza ile temsil
ediliyor olması durumunda, Sözleşme’yi bu yetkililerden en az biri
imzalamışsa ve Katılımcı herhangi bir zamanda bu sebeple
Sözleşme’nin geçersizliğini iddia ediyorsa, imza sahibi kişi (veya
kişiler) kötü niyetli olarak kabul edilecek ve Organizatör’ün uğradığı
zararın tamamını tazmin edecektir. Bu durum Katılımcı’nın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Böyle bir durumda sorumlu olmadığını ispat
külfeti herhalükarda Katılımcı ve/veya imzalayan kişi/kişilerdedir. Buna
ilaveten Organizatör, Katılımcı tarafından kendisine bildirilen elektronik
posta adresine göndereceği elektronik posta ile Katılımcıyı, işbu Sözleşme ile Fuara katılım talebinde bulundukları hususunda bilgilendirecektir. Söz konusu elektronik postanın Katılımcıya ulaşması halinde
Katılımcı işbu Sözleşmenin yetkisiz kişiler tarafından imzalandığını ve/
veya bağlayıcı olmadığını iddia edemez.
Madde 3 - Katılımcı, Sözleşme konusu Fuar için Organizatör’ün
üçüncü şahıs ve kuruluşlarla yaptığı ve yapacağı sözleşmelere tüm
koşul ve kuralları ile uymayı kabul ve beyan eder.
Madde 4 - Fuar alanına girişin başlangıcından itibaren çıkışa kadar
Organizatör ve yetkilendirdiği yüklenicileri, Fuar alanında tam yetkiye
sahiptir. Organizatör’ün Fuar alanı ve organizasyonu alanında
profesyonellik ve fayda tesisi adına her türlü talimat verme ve özellikle
yasal zorunluluklar nedeni ile idari açıdan talimatları değiştirme,
kaldırma ve yenileme hakkı saklıdır.

Organizatör görevlilerinin etkinliğe müdahale, Katılımcıya sağlanan
stand elektriğini süreli ya da tümden kapatma hakkı vardır. Stand alanı
ve/veya Fuar alanı genel elektriğinin kesilmesi nedeniyle meydana
gelecek zararlardan Organizatör sorumlu değildir. Organizatör’ün
sorumlu olduğu alanlarda, işbu madde uygulama alanı bulmayacaktır.
Madde 8 rında olması halinde girebilirler. Fuarın kurulumu ve sökümü
bile giremezler. Buna ilaveten fuar alanına Organizatör’ün özel izni
olmadığı sürece hayvan sokulması da yasaktır.
Madde 9 - Açık ve kapalı Fuar alanı içinden her türlü sesli ve görsel
yayın hakkı (radyo, TV vs.) münhasıran Organizatör’e aittir. ayın
için izin alınması şarttır. İzinsiz yayın halinde yayın araçları Fuar
alanına sokulmaz.
Madde 10 - Katılımcı, standlarda sergilenen tüm fikri ve sınai hak
konusu ürünün, yazılımın vs. lisanslı ve telif hakkı sahibi veya
kullanma hakkı olduğunu kabul eder. Katılımcı’nın üçüncü bir şahsın
Fikri veya Sinai Mülkiyet Hakkını ihlal etmesi halinde bunun tüm
sonuçlarından kendisi sorumludur. Organizatör’ün bu nedenle
herhangi bir zarara uğraması halinde, Katılımcı söz konusu zararı
yazılı olarak kendisine bildirilen bedel üzerinden ödemekle
yükümlüdür. Bu Sözleşme veya Fuara katılım, Organizatör ve diğer
üçüncü şahısların Fikri Mülkiyet Hakları üzerinde bir hak bahşetmez.
Madde 11 - Katılımcı, kendi sergileyeceği ürünlerin, kullanacağı malzemenin, çevre ve insan sağlığıyla ilgili mevzuata, idari düzenlemelere
aykırı olmayacağını kabul ve taahhüt etmiştir. Katılımcı, işbu Sözleşme
kapsamında Fuardan yararlanırken her türlü mevzuata ve idari
düzenlemelere uygun davranmayı taahhüt etmiştir. Bu bağlamda,
alkollü içecek ikramı, tadımı ve tanıtımı ile ilgili bütün yasal izinleri ve
T
Katılımcıya aittir. Aksi davranışlar nedeniyle Organizatör’e ve/veya
alan sahibine kesilecek ceza veya cezalar Katılımcıya rücu edilecektir.
Madde 12 dair kanun gereğince Fuar alanında tütün ve tütün ürünleri tüketilmesi
yasaktır. Kendisine tahsis edilen stand alanında, çalışanlarının ve ziyaretçilerinin tütün ürünleri tüketmesine izin veren Katılımcı, uygulanacak
tüm yasal müeyyideden doğrudan sorumludur. asağa uymayan ve/
veya kendi standında sigara içilmesine engel olmayan Katılımcılar nedeni ile Organizatör’e ve/veya alan sahibine kesilecek ceza veya cezalar Katılımcıya rücu edilecektir.

verecektir.
.

Madde 13 - Katılımcı tarafından çekiliş düzenlenmek istenmesi halinde
ilk olarak Organizatör’ün yazılı onayı alınacak ve Organizatör’ün

Madde 6 - Katılımcı, kendi alanında sergileyeceği ürünlere, personele
ve üçüncü kişilere karşı meydana gelebilecek doğrudan veya dolaylı
tüm hasarlardan kendisi sorumludur. Fuar sırasında Katılımcının sergileyeceği ürünlere, kişisel eşya ve kıymetli mallarına karşı
gelebilecek hırsızlık, zarar, ziyan ve kaybolma gibi durumlardan
Katılımcı münhasıran sorumludur. Katılımcı bu risklere karşı
personelini ve Fuar’da sergileyeceği ürünlerini kendisi sigorta
ettirmelidir. Organizatör, Fuar düzenlemesine ilişkin mevzuatta yer alan
güvenlik koşulları ile ilgili maddelere riayet edecektir. Fuar saatleri
sırasında Fuar alanının ve hollerin gü-venliğinden Organizatör
sorumludur. Bunun haricinde Organizatör’ün herhangi bir ek
yükümlülüğü bulunmamaktadır. Katılımcıların stant alanında teşhir
edilen mallarının, stant donanımlarının ve özel eşyalarının sorumluluğu
kendileri tarafından sağlanacaktır. Buna ilaveten Fuar alanı
otoparkında meydana gelebilecek her türlü hasar ve zararlardan Organizatör sorumlu değildir.

ve sair kurumlardan gerekli izinler alındıktan sonra söz konusu çekiliş
düzenlenebilecektir. Organizatör’ün ziyaretçiler için çekiliş düzenleme
veya düzenlememe hakkı saklıdır.

Madde 5 - Organizatör, Katılımcıya ücretsiz Fuar

Madde 7 - Fuar alanında ve stantta yapılacak audio - visual (görsel işitsel) gösteri nedeni ile gelecek ziyaretçilerin Fuar koridorlarında ve
komşu standlarda izdihama yol açmaması gerekmektedir. Aksi durum-
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Madde 14 - Katılımcı, standında ziyaretçilere teknik ve satış
konusunda bilgi verebilecek en az bir görevliyi, fuar açılışından bir saat
öncesinden başlayarak, kapanış saatine kadar bulundurmak
zorundadır.
Madde 15 - Fuarın açık olduğu saatlerde, fuar alanına mal giriş ve çıkışı yapılamaz. Fuar süresince, sektörel yayınların abonelik satışları
haricinde, Fuar’da fiyat etiketleri ile sergileme, perakende satış
yapmak ve standdan ürün teslimi yasaktır. Bu şekilde satış
yapılması halinde Organizatör standı kapatma yetkisine sahiptir. Stand
kapatıldığında Katılımcı hiçbir ücret, gider ve zarar ziyan talep
edemeyeceği gibi standın kapatma işlemleri sırasında oluşacak her
türlü masraf Katılımcıya aittir. Broşür dağıtımı için stand alanı haricinde
başka bir alanın kullanımı yasaktır.
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Madde 16 - Katılımcılar sergileyecekleri mal ve hizmetleri kendilerine
ayrılan alan içinde sergileyebilirler. Katılımcının hiçbir ürünü ya da tanıtım malzemesi bu alan dışına çıkamaz. İzin verilmediği sürece
kendi stand alanı dışında tanıtım yapamaz. Stand alanında, sadece
kendi firmasına ait ve Organizatör tarafından onaylanan ürünlerini
sergileyebilir.

lere ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın aylık %3 gecikme faizi uygulanır. Ödemelerin taksitler halinde yapılması kararlaştırılmışsa bir taksitin
ödenmemesi, tüm katılım ücretini muaccel hale getirir. Organizatör, muaccel olan bu bedeli tercih hakkı kendisinde olarak Sözleşmeyi haklı
nedenle feshetmeden veya Sözleşmeyi haklı nedenle feshederek
feshe bağlı cezai şart olarak talep etme hakkına sahiptir.

Madde 17 - Fuar süresince Fuar alanında katılımcı, ziyaretçi ve
personel için her türlü yemek, içecek, kokteyl, ikram hizmetleri gibi
hizmetler Fuar alanının resmi catering şirketi tarafından karşılanır. Söz
konusu hizmetlerin dışarıdan temin edilmek istenmesi halinde
Organizatör, bu hizmetleri dışarıdan verdirip verdirmeme hakkına
sahiptir.

Madde 24 - Katılımcı, Sözleşme imza tarihini takiben Katılımcı, bu
Söz-leşmede yazılı istisnalar dışında ancak Organizatör’ün yazılı onayı
ile Fuardan çekilme hakkına sahiptir. Katılımcı, 31 Ocak 2021 tarihine
kadar Fuara katılmaktan vazgeçer ve aynı süre içerisinde bunu
Organizatör’e yazılı olarak bildirirse, Sözleşme feshedilmiş olacaktır
ve Katılımcı’nın bu Sözleşme kapsamında ödemekle yükümlü olduğu
bedelin %50’sini cezai şart olarak Organizatör’e ödemekle
yükümlüdür. 31 Ocak 2021 tarihinden sonra Katılımcının Fuara
katılmama kararı alması, katılmama-sı ya da herhangi bir nedenle
Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi halinde bu Sözleşme
kapsamında ödemekle yükümlü olduğu bedelin tümünü cezai şart
olarak Organizatör’e ödemekle yükümlüdür. Müşteri’nin Fuar katılım
ücretinde indirim veya kesinti yapmaya yetkisi yoktur. Sunulan bütün
hizmetler mevcut kaynaklar ve kapasitelere göredir.

Madde 18 - Katılımcı kendisine kiralanmış alanın tamamını veya bir
kısmını, işbu Sözleşme’de aksi kararlaştırılmadığı taktirde bir
başkasına kiralayamaz ve/veya kullandıramaz. Birden fazla firma
tarafından stand alanının paylaşılması, ve/veya alt katılımcı olarak var
olan bir katılımcının standında alan kullanılması ve/veya eş katılımcı
veya ilave katılımcıların dahil edilmesi Organizatör’ün iznine tabidir.
Katılımcının kendinden başka bir firma ile stand alanını paylaşması,
başvuru formlarında belirtilmesi koşuluyla sadece Organizatör’ün yazılı
onayı ile yapılabilir. Eş katılımcılar aynı zamanda işbu Sözleşmenin
şartlarına tabidir. Ana katılımcı eş katılımcılarını ve/veya ilave
katılımcılarını bu konularda ve her türlü ilave hususta bilgilendirmekten
sorumludur. Eğer çok sayıda firma ortak ana katılımcı olarak birlikte bir
stand kiralamak isterse, başvurularında ortak bir temsilci
yetkilendireceklerdir. Her türlü etkinlikte, Katılımcıların her birinin
sergilerini görüntülemesi ve stand için personel istihdam etmesi
gereklidir. Ortak ana Katılımcılar, katılımcı ücretinden ve kullanılan
her türlü hizmet ücretinden münhasıran ve birlikte sorumludurlar.
Madde 19 - Katılımcı, Fuara katılım karşılığında işbu Sözleşmede
belirtilen toplam tutarı Fuar Katılım Bedeli olarak Organizatör’e
ödeyecektir. Fuar katılım ücreti için 1m², birim alan olarak alınmıştır.
Seçenekler ve Katılımcının seçmiş olduğu stand alanı Katılım Tipi
kısmında ayrıca gösterilmiştir.
Madde 20 - Aşağıda belirtilen hizmetler ve bu Sözleşmede özellikle belirtilmedikçe diğer hizmetler katılım ücretine dahil değildir. Bu hizmetler
Katılımcı tarafından istendiği takdirde, ücreti karşılığında Organizatör
tarafından sağlanır.
• Telefon, internet, telefaks hizmetleri,
• Trifaze/monofaze elektrik, basınçlı hava, su,
• Özel stand malzemeleri ve ilaveler,
• Taşıma ve depolama hizmetleri,
• Reklam alanı ve sponsorluklar,
• Konaklama ve servis hizmetleri
Madde 21 - Organizatör, döviz cinsinden belirtilen ödemeleri fiili ödeme
günündeki T.C. Merkez Bankası Döviz Alış Kuru karşılığı Türk Lirası
olarak tahsil edecektir. Organizatör, Katılımcı'dan katılım bedelini, çek,
banka havalesi ile veya kredi kartı ödemesi ile makbuz karşılığı tahsil
edebilir.
Madde 22 - Katılımcının fuara katılabilmesi için, fuar katılım ücretinin
(KDV dahil) ödenmiş olması veya bu Sözleşmede belirlenen ödeme
planına uygun olarak, Sözleşmede belirlenen tarihte Organizatör
tarafından kabul edilen ödeme belgelerinin Organizatör'e teslim edilmiş
olması gerekmektedir. Ödeme planında ve/ veya ödeme planına
bağlanan ödeme belgelerinin tesliminde gecikme olması halinde
Organizatör, Katılımcı'nın fuara katılmasını engelleme, enerji vb.
ihtiyaçlarını sağlamama ve bunlara ek veya bunlardan bağımsız olarak
işbu Sözleşmeden doğan her türlü alacak ve talep haklarını saklı
tutarak ayrıca bir ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak
Sözleşme'yi feshetme veya askıya alma hakkına sahiptir.
Madde 23 - Fuar katılım ücretinin ve/veya Organizatör'den talep edilen
diğer hizmetlerin bedellerinin ödenmesinde meydana gelecek gecikme-
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Madde 25 - Sözleşme, Sözleşmenin taraflarınca imzalandığı tarihte ve
en geç Katılımcı’nın imza tarihi itibariyle yürürlüğe girecek ve Tarafların
her biri açısından; borçların tümüyle ve noksansız olarak yerine getirileceği tarihe kadar yürürlükte kalacak; borçların tümüyle ve noksansız
olarak yerine getirildiği tarihte sona erecektir. Taraflar, aşağıdaki
nedenlerin ortaya çıkması halinde Organizatör’ün yazılı olarak ihtar
edeceği tek taraflı beyanla Sözleşmeyi haklı nedenle fesih hakkı
bulunduğunu kabul etmişlerdir. Organizatör, Sözleşme’yi haklı nedenle
feshetmesi halinde Sözleşme bedelinin toplamını cezai şart olarak
talep etme hakkına sahiptir. Organizatör’ün Sözleşmenin haklı
nedenle feshinden doğan zarar ve ziyanını ayrıca talep etme hakkı
saklıdır. Organizatör’ün haklı fesih nedeniyle mahkemeye başvurması
ya da Katılımcının bu Sözleşmeden doğmuş ve doğacak ödeme
yükümlülüklerini zamanında, tam veya kısmen yerine getirmemesi
halinde ortaya çıkacak zararlardan ve icra-yargılama giderleri ile
avukatlık ücretlerinden Katılımcı sorumludur. Organizatör’ün bu hakkını
kullanmaması hakkını kullanmaktan vazgeçtiği, fuar bedelini veya
cezai şartı veya Sözleşmeden doğan sair hakla-rını talep etme
hakkından vazgeçtiği veya Katılımcının davranışına onay verdiği
anlamına gelmez.
• Katılımcı, Fuar Katılım Bedeli veya talep ettiği diğer hizmet bedelleri
ödeme yükümlülüğünü ihlal ederse,
• Organizatör, Katılımcının kusuru nedeniyle herhangi bir zarara maruz
kalır veya Katılımcı, işbu Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine
getirirken herhangi bir nedenden dolayı üçüncü şahıslara zarar verirse,
• Katılımcı hakkında iflas kararı alınır, iflasının ertelenmesi talebinde
bulunulur ya da iflasının ertelenmesine karar verilirse, acze düşer veya
konkordatoya başvurursa,
• Belirtilen özel taahhütlerin ihlalleri dışında Sözleşmenin Katılımcı
tarafından başka nedenlerle kısmen ya da tamamen ihlal edilmesi,
yükümlülüklerin, taahhütlerin yerine getirilmemesi ve gönderilen yazılı
uyarıya rağmen 7 gün içinde bu ihlal durumuna son verilmemesi
halinde.
Madde 26 - Sözleşme'de belirtilen ödeme tarihleri kesin vadeler olup,
Katılımcı'nın söz konusu vadelerde ödeme yapmaması halinde,
Katılımcı mütemerrit olmuştur ve ayrıca bir temerrüt ihtarına gerek
yoktur.
Madde 27 - Ödemelerinin tamamını yapmamış ve/veya Fuar
katılımından vazgeçmiş katılımcıların stand yerlerinin tasarrufu
tamamen Organizatör'e aittir.
Madde 28 - Organizatör tarafından verilecek hizmetlerin belirtilen son
başvuru tarihinden sonra talep edilmesi, "Online Bilgi Sistemindeki"
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ilgili formların eksiksiz olarak doldurulup gönderilmemesi veya onay
alınamaması durumunda,
bu talepleri gerçekleştirme
konusunda garantisi ve herhangi bir
yoktur.
tarafından gönderilecek
bulunan ilgili formların Katılımcı tarafından eksiksiz olarak doldurulup, onayladıktan sonra
veya
verilen süreler içerisinde
gönderilmemiş formlardan
.
yapılmayan hizmet taleplerinin yerine getirilmesi durumunda, duyurulan normal bedel üzerinden
farkı
uygulanabilir. Fuar alanında verilen hizmetlerle ilgili olarak Fuar tarihleri
içerisinde yazılı itiraz yapılmazsa hizmet tam ve kusursuz olarak
alınmış kabul edilir. Katılımcı, söz konusu hizmet faturasını ödemekle
yükümlü-dür
tarihine kadar bilgi göndermeyen Katılımcılar için, katalog sayfasına
bulunan iletişim bilgileri yerleştirilecektir.
tarafından verilecek hizmetler ile ilgili ödemelerin Fuar öncesinde
gerçekleştirilmesi
verilmeyecektir.

Fuar sahibi veya işleticisinden kaynaklanan sorunlar ile resmi makam
engelleyici ve geciktirici kararlarını, işlemlerini mücbir sebep veya haklı sebep hali olarak kabul etmişlerdir. Mücbir sebep hallerinden birinin

olup, mücbir sebep nedeniyle sözleşmeyi sona erdirme hakkı sona

Madde 29 ,
ve
gereklerinin ifa edilmiş
Fuarın bütününün selameti
açısından Katılımcıyı red hakkına sahiptir
tüm ödemeler iade edilir
imzalanmasına
bu madde
Fuara kabul edilmeyen Katılımcı hiçbir nam
hak ve tazminat talebinde
kabul ve taahhüt eder.
Madde 30 -

sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, netice zararlarından veya dolaylı
lepte bulunma hakkına sahip olmayacaktır.
Madde 31 her türlü ilan, reklam, tabela, afiş, yazı, resim, katalog, broşür vb.nin

Katılımcı Firma, stant alanı, alanda sergilenecek ürünlerin
hijyeni ve stant alanında görevlendirilecek personelin maske, el
dezenfektanı gibi önleyici tedbirleri yerine getirmekle yükümlüdür.
Madde 37 – Fuar alanı genel dezenfeksiyonu organizatör firma ve
İzfaş tarafından yapılacaktır. Fuar alanı ziyaretçi girişlerinde gerekli
hijyen tedbirleri alınacaktır.
Madde 38 alacaklarını tamamen veya kısmen üçüncü şahıslara devir ve temlik

kabul ve taahhüt eder.
Madde 32 ları reklam amaçlı ve basın bültenleri için, Katılımcının herhangi bir

tamamen bütün hukuk ve vecibeleri ile birlikte kendi sermaye iştiraki
olan kuruluş, firma ve şirketler ile üçüncü şahıslara devretmek hakkını
haizdir.
Madde 39-

Madde 33 -

ve yazılı veya sözlü olarak taraflar arasında bu konuya ilişkin daha
önce yapılmış tüm görüşmelerin, temsillerin ve anlaşmaların yerini alır.

ve benzeri konularda, resmi makamların istekleri,sektörün talebi,
ekonomik durum, organizasyon şartları, fuarın genel başarısı için veya

,
Madde 40 beraber bir bütündür.
Madde 41 -

için fesih sebebi olarak kabul edilemez ve Fuar bedelini ödememe ya

olup, işbu ekleri ile
süresi içinde kul-

Madde 42 adreslerine yapılan her türlü bildirim Katılımcıya yapılmış bir bildirim
yerine geçer.
ebligat

Madde 34 gereklerinin ifa edilmiş
veya Katılımcı ile ilgili adli veya idari bir hukuki bir işlem yapılması vb.
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Madde 7 -

özel

her

türlü

kayıt,

belge,

doküman

ve

bilgisayar

kayıtları

almayı kabul ve taahhüt etmektedir.
Madde 8 -

5-

12 Mart 2021 tarihine kadar

eder.

bir kaplamayla kapatmak zorundadır.
Madde 9 bütünlüğünü sağlamaya yönelik olup, statik, mekanik vb. kontrollerin
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.
Madde 10 verilmeyen, genel stand kullanımından özel stand kullanımına

Madde 1 kiralanabilir.
Madde 2 sergilenmesi ve bu konuda yapılacak harcamalar Fuar'a katılan

Madde 11 -

standartlarına uymayan elektrik, su ve hava bağlantı tesisatlarının ana
Madde 12 -

- Katılımcılar Fuar alanına 05 Nisan 2021 Pazartesi günü saat

saatler ile ilgili bilgi almakla yükümlüdür.
Madde 5 - Fuar alanına kurulum için (05 Nisan 2021 Saat: 10.00’dan,
07 Nisan 2021 Saat 19.00’a kadar) getirilecek konstrüksiyon malzemeleri
yarı mamul halinde (atölyede kesilmiş, boyanmış, gerekli boyutlar verilmiş)
ve montaja başlanabilir koşulda olmalıdır. Fuar alanı atölye amaçlı
kullanılamaz, talaşlı ve cüruflu imalat, kompresör ile boya kullanımı v.b.
yasaktır.

kullanmak, boyamak, zeminde herhangi bir zarar meydana getirmek
getirebileceği hasarları ayrıca bir tespit, ihtar ve ihbara gerek
bildirdiği bedel üzerinden ödemekle yükümlüdür.

Madde 6 - Stand kurulum işlerinin en geç 05 Nisan 2021 Saat:
10.00’dan, 07 Nisan 2021 Saat 19.00’a kadar bitirilmesi mecburidir. Bu
ve

mail adresinden

ceza ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Koridorlara halı kaplandıktan
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kına sahiptir. Katılımcı, bu denetimlerim yapılmasına izin vereceğini,
denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikleri derhal gidereceğini kabul ve
taahhüt etmektedir. Aksi halde Katılımcı standı kuramayacağı gibi, Fuar'a
katılım da gösteremez.
Madde 21 -

zorundadır.

kurallarına

uymakla

yükümlüdür.

Katılımcı,

kendi

personelinin,

hakkına sahiptir.
Madde 15 12 Nisan 2021

11 Nisan 2021

Madde 16 -

bul ve taahhüt etmektedir.
Madde 22 - Katılımcı kendisinin ve
yer alan
uyacağını ve taahhütleri yerine getireceğini kabul
. Aksi bir
, gerekli her türlü tedbiri alma hakkına sahiptir.
durumda
da talep edilen tüm dokümanlar,
en
önce
yetkilendirilen
teslim
edilecektir.

personeli, stant yetkililerine sadece ana elektrik hattını göstermekle

dırılacaktır.

.
.

müsait ise organizatör topraklama hattını belirtilen ek ücret dahilinde
Madde 17 Fuar alanına getirilmesi ve kullanılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde

sunulması ile mümkün olup, söz konusu kullanımın tüm sorumluluğu
Katılımcıya aittir.

.

olmalıdır.

Madde 18 -

alınarak belgelenecektir.
dayanımı belgelenecektir.

Madde 19 -

edilecektir.

Madde 20 -

sının
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