فرم شرايط و مقررات اجرايي
یازدهمین نمایشگاه تخصصی الستیک  ،پالستیک  ،ماشین آالت و

شركت نمايشگاههاي بينالمللي استان
اصفهان

تجهیزات وابسته

امور اجرایی

 24الی  27بهمن ماه 97

شماره سند :

ISF.EV.F01.01

تاريخ بازنگري :

1392/02/14

صفحه  1از 2
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باسالم و احترام
ضمن عرض خير مقدم و تشكر از حضور شما در " یازدهمین نمایشگاه تخصصی الستیک  ،پالستیک  ،ماشین آالت و تجهیزات وابسته"مواردي را جهت
برگزاري هر چه بهتر و منظم تر اين نمايشگاه و همكاري متقابل ذيال عنوان و تاكيد ميگردد :
 -1غرفهها از تاريخ  22بهمن ماه 97در ساعت 8:30در محل برگزاري نمايشگاهها ،واقع در پل شهرستان ،آماده واگذاري ميباشد.
 -2غر فه داران در بدو ورود به ن مايشگگ گاه و ق ل از تحو يل و چ يد مان غر فه ،نتگگ ت به مراج هه به دفتر متگگلو سگگاين و تكم يل
فرم هاي تحويل غرفه اقدام نمايند .در صورت غرفه سازی شبانه روزی هماهنگی با مسئول سالن الزامی است.
 - 3از مشارکت کنندگانی که تمایل به غرفه سازی دارند ،خواهشمند است نسبت به ارائه و ارسال طرح مورد نظر حداقل 20روز قبل از برگزاری نمایشگاه و همچنین معرفی شرکت یا پیمانکاار
غرفه سازی اقدام نمایند .شایان ذکر است طرح پیشنهادی باید به تایید کارشناس سازمان نظام مهندسی ساختمان رسیده و همچنین فرم مربوطه نیز باید ممهور به مهر نظام مهندسی گردد.

جهت هماهنگي و ار سا طرح مي اي تت با كار شناس امور اجرايي آقای یو سف زاده تماس حاصل نماييد.اطالعات تماس اي شان به اين شرح
مي باشد :تلفکس -03136303840:تلفن همراه  - 09134211969 :ایمیل( mes@isfahanfair.com:جهت ارسال طرح غرفه سازی)

**بدیهی است هرگونه عملیات برش کاری چوب و جوش کاری فلزات در سالن های نمایشگاه ممنوع می باشد**

 -4ساعت بازديد از نماي شگاه از ساعت 15:00تا 21:00مي با شد و م تلويين غرفه موظفند  30دقيقه ق ل از شروع بازديد از نماي شگاه در محل
حاضر و تا پايان وقت نمايشگاه و خروج بازديدكنندگان در محل غرفه خود حضور داشته باشند.
 -5ب هد از ات مام سگگا عات كار ن مايشگگ گاه ،درل سگگاين ها توسگگ متگگلويين ن مايشگگ گاه پل مپ ميگردد و  30دقي قه ق ل از سگگا عت
شگگروع ن مايشگگ گاه با حضگگور متگگلويين ن مايشگگ گاه درل سگگاين ها فك پل مپ مي گردد .يذا حضگگور متگگلويين غر فه ها در سگگا عت
مقرر ايزامي است ،در غير اين صورت هيچ گونه متلوييتي متوجه شركت نمايشگاهها نميباشد.
 -6نصگ

كارت شگناسگايي ارايه شگده مصصگوغ غرفه داران در سگاعات كار و زمان ورود به نمايشگگاه ايزامي اسگت.

ضمنا ورود اطالعات غرفه

داران (مدیران و کارمندان حاضر در غرفه) قبل از برگزاری نمایشگاه در سامانه ثبت نام نمایشگاه الزامی می باشد.
در صورت عدم درج اطالعات غرفه دارن از تحویل کارت غرفه داری معذوریم.

 -7ورود به پاركينگ نمايشگاه صرفا ًبا كارت پاركينگ امكان پذير بوده وكارت غرفه داري جهت ورود فاقد ارزش مي باشد.
به هر شرکت(مشارکت کننده) یک عدد کارت پارکینگ تعلق می گیرد و این کارت صرفا جهت ورود یک دستگاه خودرو می باشد.
 -8م تلوييت حفظ و حرا ست از اموا غرفه ها در ساعات بازديد و روز ورود و خروج كاال به عهده غرفهدار خواهد بود .و همچنين حفاظت و مراقبت از اموال شخ صي از قبيل
دوربين ،لپ تاپ ،تبلت ،تلفن همراه ،وجه نقد ،ا سناد و مدارک ،كيف د ستي و..در طول برگزاري نماي شگاه برعهده خود افراد بوده و از قرار دادن آن ها در كانترهاجداخودداري
به عمل آوريد.

 -9غرفه داران مجاز به ارايه كاال و خدماتي كه خارج از چهارچول فهاييت هاي خود و موضوع نمايشگاه است ،نميباشند.
 -10حداکثر ارتفاع مجاز غرفه سازی  3/5متر میباشد.
 -11غرفهداراني كه از وسايل سمهي و بصري استفاده مينمايند ملزم به رعايت صداي وسيله صوتي درحد غرفه خود ميباشند.
-12غگگرفگگه داران حگگچ چتگگگ گگانگگدن پگگوسگگگتگگر و كگگاتگگايگگو

بگگه ديگگوار نگگمگگايشگگگگگگاه بگگا اسگگگتگگفگگاده از هگگرگگگونگگه مگگواد چتگگگ گگي را نگگدارنگد

در صورت مشاهده ملزم به پرداخت ختارت وارد شده ميباشند.

 -13نگهداري و استفاده از وسايل قابل اشتعال از قبيل  :هيتر،سيگار ،گاز پيک نيک ،شمع و چراغ و ابزار هاي آتش افرو ز در داخل غرفه اكيدا ممنوع است

همچنين استهما دخانيات در محي نمايشگاه اكيدا ممنوع ميباشد.
 -14ن ظا فت ن مايشگگگ گاه هر روز بر ع هده بر گزار ك ن نده بوده و در صگگگور تي كه پرسگگگ نل خد مات از ن ظا فت غر فهاي خودداري و يا
سهلانگاري نمودند مرات

را فورا با ذكر تاريخ به متلو ساين اعالم دارند( .به استثناء غرفه هایی که غرفه سازی داشته اند)

 -15با ع نا يت به ا ي ن كه ب هد از سگگگا عت م قرر در پا يان هر روز برا سگگگا ين ها ق طع مي گردد الزم اسگگگت ق ل از ز مان مذ كور نتگ گ ت
به خاموش نمودن كليه وسايل برقي مورد استفاده در غرفه اقدام نماييد.
 -16حفاظت غرفه ها در فضاي باز بيرون از سالن ها به عهده خود غرفه داران مي باشد مگر اينکه هماهنگي هاي الزم پيرامون آن ها قبال از طر يق تنظيم فرم هاي
حراستي (حفاظت فيزيکي نمايشگاه )صورت گرفته باشد.
 -17غرفه داران بايد از انجام هر عملي كه موجب بي نظمي در محيط نمايشگاه شود پرهيز نمايند.

نام و نام خانوادگی  -مهر شرکت-امضا-تاریخ
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 -18غرفه هاي نمایشگاه تا سقف 100.000.000میلیون ریال تحت پوشش بیمه آتش سوزی و حوادث غیر مترقبه می باشد و مشارکت کنندگان در صورت
نیاز به افزایش پوشش بیمه غرفه های خود می توانند به نمایندگی های بیمه ایران مراجعه فرمایند.
 -19غرفه داران در طول زمان برگزاري نمايشگاه ملزم به رعايت موازين و شئونات اسالمي و همكاري با مامورين ذيربط مستقر در نمايشگاه ميباشند ..همندن ن انواهران مود دن .حجاا کاما
اسالمی شام مانتو و مقنعه (پوشاندن تمام بدن به جز قرص صورت و دست ها تا مچ ،عدم استفاده از زیورآالت و آرایش ظاهری در انظار عمومی و کوتاه و چسبان نبودن پوشش و مانتو) را به طاور
کام در طول ساعات برگزاری نمایشگاه رعایت نمایند و برادران از استفاده کراوات در نمایشگاه خودداری نمایند.

 -20غرفه داران مجاز به ورود کاال در طول زمان برگزاری نخواهند بود.
 -21استفاده ازپرژکتورهای قلمی  500وات در غرفه های نمایشگاه ممنوع بوده وصرفاً پرژکتورهای  LEDومتال مجازمی باشد.
 - 22خروج کاال و تخلیه صرفاً ساعت8:30روز  28بهمن ماه  97می باشد و حداکثر تا ساعت 20:00همان روز امکان پذیر است وشرکت کنندگان مجاز بهه تخلیهه و عمهو آوری کاالههای خهود
درشب آخر نمایشگاه نمی باشند و در صورت عدم حضور در ساعت اعالم شده شرکت نمایشگاه ها هیچ گونه مسئولیتی را در این خصوص به عهده نمی گیرد.

-23مشارکت کنندگانی که از دکور پیش ساخته(غرفه سازی) استفاده می نمایند  ،موظف به نصب یک پالک بر روی سازه خود می باشند به نحوی که در معرض دید بوده و
شام نام غرفه  ،نام برند و شماره غرفه به صورت کامالً واضح باشد.ضمنا ً غرفه دارانی که از دکور نمایشگاهی استفاده می نمایند ملزم به نصب کلید محافظ جان در غرفه های
خود می باشند و در صورت عدم نصب از تحو ی برق نمایشگاه به غرفه خودداری بعم خواهد آمد و مسئولیت هرگونه حوادث ناشی از عدم نصب این کلید به عهده غرفه دارن
خواهد بود.
 -24کلیه مشارکت کنندگانی که از اسپیس فریم یا سایر سازه های فلزی استفاده می نمایند الزم است نسبت به رعایت اصول ایمنی(عدم اتصال سیم برق به بدنه غرفه،اتصال
سیم ارت و نصب کلید محافظ جان) در غرفه های خود اقدام نمایند.ضمناً در صورت عدم رعایت اصول ایمنی مسئولیت حوادث ناشی از آن به عهده غرفه دار خواهدبود
 -25غرفه داران در صورت عدم رعایت حریم راهروهای نمایشگاه درزمان برگزاری نمایشگاه مشمول به پرداخت جریمه خواهند شد.
-26انجام هر گونه تبلیغات اعم از دیداری و شنیداری و شعارهای تبلیغاتی و برگزاری هرگونه برنامه ی جنبی (قرعه کشی ،سمینار  ،همایش و  )...............در حین برپائ ی نمایشگاه توسط
مشارکت کننده با ارائه مدارک و مستندات و هماهنگی الزم با امور اجرایی امکان پذیر خواهد بود.

 -27غرفه دارانی که اقالم جرثقیلی دارند موظفند درساعت اولیه تحویل غرفه درنمایشگاه حاضر باشند.

-28کلیه مسئولیت های ایمنی،مدنی وکیفری وسای و تجهیزات داخ غرفه در زمان برگزاری نمایشگاه و حوادث ایجاد شده ناشی ازاین تجهیزات بعهده غرفه دار می باشد .
 -29تكمی و ممهور نمودن فرم خروج کاال و تایید تسویه حسا توسط کارشناس ستاد برگزاری،شرکت تعاونی نمایشگاه و همچنین رییس اجرایی و(یا نمایناده آن )جهات
خروج کاالی کاالی غرفه الزامی است.
 -30در صاااااورتاای کااه غاارفااه ساااااازان بااعااد از اتاامااام ناامااایشاااااگاااه و در زمااان اعااالم شاااااده نساااااباات بااه جااماا آوری غاارفااه و تااخاالاایااه
فضای اشغال شده اقدام ننمایند ،رییس اجرایی رأساً نسبت به دستور جم آوری غرفه اقدام و هرگونه اعتراض در این خصوص پذیرفته نمیشود.
-31م شارکت کنندگانی که درخوا ست ا ستفاده از برق  3فاز در ایام نمای شگاه را دارند باید  10روز قبل شروع نمای شگاه درخوا ست خود در این زمینه را به صورت مکتوب به م سئولین سالن ها
تحویل نمایند(در غیر این صورت مسئولیت عدم واگذاری برق  3فاز به عهده این شرکت نمی باشد)

 -32نصب هر گونه قفسه  ،ویترین و چیدمان کاال و محصوالت در غرفه ها باید با نظر مسئول ایمنی سالنها انجام شود.
*جهت دریافت سرویس اینترنت در زمان برگزاری نمایشگاه ها الزم است کدملی مدیرعامل شرکت به مسئول مربوطه ارائه گردد.
* مشااارکت کنناادگان در نمایشااگاه موظااب بااه ارائااه گواهینامااه اسااتاندارد اجباااری خااود در هنگااام ثباات نااام در سااایت ایاان شاارکت ماای باشااند.همچنین بااه
اورتی کااه در هاار زمااان مشااخ
اگاه در غرفااه الزاماای ماای باشااد ودر صا
اراه داشااتن گواهینامااه مااذکور در ایااام نمایشا
هما

اود کااه گواهینامااه مااذکور توسااط
شا

مشارکت کننده احراز نشده است ،ستاد برگزاری مجاز خواهد بود نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت و حتی پلمپ غرفه مذکور اقدام نماید .
*کلیه مشارکت کنندگان موظفند برای تسهیل حضور و بازدید کلیه اقشار بازدید کننده از این نمایشگاه علی الخصوص جامعه معلولین و جانبازان  ،در طرح غرفه سازی خود پیش بینای اجارای
رمپ مناسب با شیب کوتاه در ورودی فضای تحت اختیار خود را داشته باشند*.

سروش صیدال پور
رییس اجرایی
اينجانب
اين قرم را امضا نم ده و مسئ ي

مديرعامل  /نماينده تام االختيار شررر
رعاي

ا اها ب م ملا ب ق

ا ذ ر(مندرج در 2رگ)،

مفاد اين شرايط و مقررات م عهده اينجانب مب اشد.
امضاء-مهر شر
**********این قسمت تکمیل گردد***********

****خواهشمند است پس از تکمیل قسمت مشخ

شده در  2برگ فرم ،نسبت به ارسال آن به این شرکت از طریق شماره فاکس  031 -36303840اقدام فرمائید.

****در صورت عدم ارسال این فرم تا قبل از برگزاری نمایشگاه ،امور اجر ایی و از تحویل دادن غرفه ها در روز تحویل غرفه معذور می باشد.

-تاريخ

