
 قوانين ومقررات هفدهمين نمايشگاه تخصصی صنعت ساختمان وصنايع وابسته کيش            

----------------------------------------- 

 شرايط ثبت نام در نمايشگاه      

.ارايه کپی روزنامه رسمی  ، کپی جواز کسب با تاريخ معتبر و يا پروانه بهره برداري از مراجع ذيربط، نامه رسمممی     1

 اخذ نمايندگی از شرکت مادر )براي واحد هاي داراي نمايندگی(

اولويت واگذاري غرفه بستگی به تاريخ رزرو غرفه و واريز وجه بطور کامل دارد. تعيين محل غرفمه بمه اخمتميمار           . 2

شرکت نمايشگاهها می باشد و ليكن درصورت امكان با توجه به تاريخ رزرو غرفه و واريز وجه بطور کامل وتكميمل  

 .کليه فرمها ، نظر غرفه دار در رابطه با محل غرفه تامين خواهد شد

.شرکت کنندگان مجاز به واگذاري و يا تعويض غرفه هاي خود با غير نبوده و هرگونه تغييرات درخواستی فقط با  3

 .تاييد کتبی برگزارکننده ممكن خواهد بود

% کسر ممی     13روز قبل از برگزاري 33فسخ قرارداد مشارکت از طرف شرکت کننده و استرداد وجه پرداخت شده تا . 4    

 03روز با کسر    13درصد مبلغ قرارداد وکمتر از  03روز قبل از برگزاري باکسر  23تاگردد درخواست انصراف بصورت کتبی 

 .درصد مبلغ قرارداد پذيرفته می شود

 

 مقررات و شرايط شرکت در نمايشگاه 

درکليه نمايشگاهها ي تمصمصمصمی ممممنمو                      فروش براساس قوانين سازمان صنعت معدن وتجارت   .1

 می باشد

غرفه داران محترم موظف هستند نام شرکت غرفه ساز خودرا قبل از آغاز غرفه سازي به همراه گريد و ليمسمت   .  2

پرسنل بيمه شده تامين اجتماعی به همراه چک ضمانت غرفه سازي طبق شرايط شرکت سرمايه گذاري وتوسعمه  

 کيش تحويل نمايند

روز    23ساعت قبل از تاريخ افتتاح نمايشگماه ))سماعمت           24. عمليات مربوط به آماده سازي غرفه را حداکثر  3

(( به پايان برسانند .الزم به توضيح است غرفه داران موظف به تحويل يک عدد چک     1433دي ماه  6دوشنبه مورخ 

% کل غرفه در وجه شرکت مجري می باشد  در صورت آماده نبودن غرفه ، غرفه مورد نمظمر در      23ضمانت به مبلغ 

روز افتتاحيه معلق ومسدود وچک دريافتی وصول می گردد وغرفه دار حق هيچگونه اعتراضی در اين زمميمنمه دارا        

 نمی باشد.

 .روز قبل از افتتاح نمايشگاه دراختيار غرفه داران قرار خواهد گرفت 4. غرفه ها حداکثر 4

. غرفه آرايی، تزئينات داخلی و نظافت داخل غرفه در طول دوره برگزاري نمايشگاه به عهده غرفه داران بوده و در  5

  .صورت نياز به وسايل اضافی می بايست راسا نسبت به تامين آن اقدام نمايند

. غرفه دار موظف خواهد بود از هنگام افتتاح تا پايان مراسم اختتاميه از جمع آوري و تعطيل نممودن غمرفمه        6

خودداري و يک روز قبل از اتمام مدت نمايشگاه ضمن انجام تسويه حساب و اخذ مجوز کتمبمی از اممور ممالمی            

شرکت مجري اقدام نمايد و نسبت به انتقال لوازم خود از نمايشگاه و تحويل غرفه به صورت اوليه به مسولميمن   

  .نمايشگاه در زمان تعيين شده اقدام نمايد

 



. صاحب غرفه صرفا مجاز به استفاده از فضاي واگذاري ، محل واگذاري و امكانات متعارف غمرفمه بموده و در             0

صورت استفاده نادرست، جبران هر گونه خسارت وارده احتمالی از جمله)) نوشتن ويا سوراخ کردن پمانمل هما ويما           

اسپيس فريم هاي نمايشگاهی و جابجايی پانل هاي نمايشگاهی سورخ کردن کف سالنها و محوطه نمممايشمگماه       

(( را تعهد می نمايد و همچنين انجام هر گونه تغييري در شكل و ساختار غرفه و يا متعلمقمات      .ممنو  می باشد

آن  تنها با کسب مجوز کتبی از مديريت نمايشگاه ميسر می باشد )تعيين و برآورد خسارت توسط کميته اجرايمی    

 نمايشگاه وبا اخذ نظر کارشناس انجام خواهد شد(

در  ..غرفه دار اجازه نصب پرده، پوستر و ساير عوامل تبليغی در خارج از غرفه ودر محل باالي سر غمرفمه را نمدارد        8

صورت تمايل با هماهنگی و پرداخت هزينه می تواند مجوز کتبی الزم از روابط عمومی نمايشگاه دريمافمت کمنمد.       

درضممن در صمورت       .امور نمايشگاه ها عوامل تبليغاتی که بدون مجوز نصب شده اند را جمع آوري خواهد نمود

معرفی وتبليغ برند خاص در نمايشگاه توسط غرفه داران می بايست مجوز کتبی تبليغ وارائه برند ممورد نمظمر از        

صاحب امتياز برند به مديريت نمايشگاه ارائه گردد در صورت عدم رعايت کليه تبليغات برندهاي بدون مجوز جمع 

 آوري خواهند شد .

و چنانمچمه بمه      الزامی است همراه با کارت سينه دقيقه قبل از آغاز ساعت بازديد  15حداقل .حضور غرفه داران  0

علت عدم حضور يا عدم توجه مسولين غرفه در طول ساعات گشايش سالن و بازديد عموم ، کاال يا وسايل داخمل    

غرفه مفقود گردد هيچ مسوليتی متوجه نمايشگاه نصواهد بودرعايت کامل مقررات جاري و ضوابط حاکم و تدوينی 

رعايت ساعات کار نمايشگاه، زمان تحويل و تصليمه غمرفمه و ...            کارت شناسايی، نمايشگاه از جمله استفاده از 

  .الزامی است

غرفه داران عزيز ضمن رعايت کامل شئونات اسالمی، برخورد مناسب با بازديمد کمنمنمدگمان         . انتظار می رود که 13

داشته باشند و پوشش و آرايش غرفه داران زننده و خارج از عرف نباشد.وبراساس دستورالعمل هماي ابمالش شمده         

دادستانی کل کشور پوشيدن کراوات براي آقايان وپوشيدن مانتوهاي کوتاه واستفاده از شال براي بانوان محتمرم  

ممنو  می باشدالزم به توضيح است در صورت عدم رعايت از طرف غرفه داران محترم طبق ضوابط با آنها بمرخمورد   

  خواهد شد .

)رعايت نمكمات       12)تاسيسات اکتريكی سازمان نظام مهندس (ونشريه    13. مسوليت رعايت نكات فنی نشريه  11

ايمنی سازمان مهندسی(درخصوص غرفه هاي خودساز برعهده شرکت کننده پيمانكارغرفه سازي وبرقكماران غمرفمه       

 مربوطه می باشد.

.صداي سيستم صوتی در حد معقول و صداي آنها از محدوده غرفه خارج نشود و مزاحمت براي غرفه هاي اطراف  12

 .ايجاد ننمايد

. تصاويري که از طريق کامپيوتر و يا ساير دستگاه ها پصش ميشود در حد معمول و متمنماسمب بما جماممعمه             13

  .اسالمی باشد

. غرفه دارن به هر دليلی تا روز بعد از اختتاميه نمايشگاه مجاز به تعطيل نمودن غرفه خود در محل نمايشگماه   14

 نصواهند بود.
 
 
 



. ثبت نام و حضور در نمايشگاه به منزله پذيرش کليه مفاد اين قرارداد بوده و مسئوليت عدم رعايت هر يک از    15

 .آنها بعهده شرکت کننده می باشد

. شرکت برگزارکننده نمايشگاه در واگذاري تبليغات ، وامتياز اسپانسري به شرکتهاي متقاضی مصتار بوده وحمق   16

 انتصاب را از بين متقاضيان براي خود محفوظ ميدارد

. درصورت درخواست بيشتر امكانات برقی درصورت امكان و با تاييد ناظر فنی سالن ودر قبال دريمافمت وجمه         10

 .مربوطه قابل اجراء می باشد

. طبق دستورالعمل شرکت سرمايه گذاري وتوسعه کيش ورود هر گونه مصالح ساختممانمی از قمبميمل گممچ،              18

تيغه گچی، بلوك و مشمابمه آنمهما و          ريزه، هر نو  خماك، آسفالت، شمن، سنمگ  سيممان، هرنو  مماسه، پوکمه،

همچنين هر نو  ماشين آالت از قبيل، اره برقی، دستگاه برش، دستگاه جوش وپمپ باد و پيستوله رنگ پاشمی و    

  مممنمممو    ابزار و ادوات مكمل يا مشابه آنها و هر گونه آهن آالت خام جهت ساخت غمرفه به سمالن نمايشگاه 

 می باشد در صورت رعايت نكردن خسارت و از ساخت غرفه مربوطه جلوگيري می گردد.

. شرکتهايی که غرفه خودساز دارند غرفه سازان موظف هستند کابل برق را تا نزديک تابلوهاي برق نمايشگاه در    10

 اختيار مسئول برق سالن قرار دهند .

ساعت پس از اتمام نمايشگاه نسبت بمه جمممع آوري غمرفمه               24. غرفه داران موظف هستند حداکثر تا  23      

وتجهيزات آن اقدام نمايند . درغيراينصورت مبلغ خسارت از چک تضمينی کسرميگردد.بديهی است پس از پمايمان       

 مهلت مسئوليت مفقود شدن ويا خسارت احتمالی برعهده غرفه داران  می باشد .

. شرکت کنندگان مكلفند کاالهاي نمايشی خودرادرقبال آتش سوزي، حوادث و.. بيمه نمايند. مسئوليت حموادث      21

 برعهده شرکت کننده می باشد. 

. شرکتها در انتصاب غرفه هاي خود بصورت با شرايط غرفه بندي و بدون غرفه در فرم ثبت نام دقت نمايند در روز    22

 نمايشگاه دچار مشكل نشوند. 

 . غرفه داران و غرفه سازان موظف به رعايت کليه پروتكل هاي بهداشتی می باشند.23

 . شرکتهاي که غرفه سازي خاص دارند بايستی اعالم و دستورالعمل غرفه سازي در نمايشگاه را دريافت نمايند24

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

اينجانب                                     نماينده شرکت                             ضمن دريافت يک نسصه از   

بما اطمال      هفدهمين نمايشگاه تصصصی صنعت ساختمان و صنايع وابسته کيش   قوانين ومقررات 

بند در مورد قوانين   24بند در مورد قوانين وشرايط  ثبت نام و4)) کامل از قوانين ومقررات مربوطه 

درخواست مشارکت وشرايط مشارکت در نمايشگاه(( واعالم موافقت با قوانين وتعهد به انجام آنها   

 در اين نمايشگاه را دارم.

 مهروامضاءشرکت 

 تاريخ : 


