STANT KATILIM FORMU
KURUM ADI:....................................................................................................................................................................... /KATILACAĞI FESTİVAL TARİHİ:.....................................
SORUMLU KİŞİ 1 ADI /SOYADI:....................................................................................................................................................../TEL.................................................................................
E-MAIL.........................................................................................................................../GSM.........................................................................................................................................................................
SORUMLU KİŞİ 2 ADI /SOYADI:...................................................................................................................................................../TEL..................................................................................
E-MAIL............................................................................................................/ GSM...............................................................................................................................................................
ADRES /………………………………………………………………………………………………………………………………………/ KATILIMCI STANT SAYISI………………………….
FATURA ADRESİ/…….……………………………………………………………………………………..VD /…………………….………….VERGİ NO /……..……………………………
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Bu katılım formu, organizatör ile yukarıda bilgileri belirtilen katılımcı güvence altına alınır.
İş bu katılım formunda
HSB Grup Uluslararası Organizasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.ni, kısa adı; HSB Grup’’organizatör’’olarak
Dragon Festivali organizasyonu’’festival’’olarak
HSB Grup’tan hizmet satın alacak olan şahıs, şirket, kurum ve bunların görevli bütün memurları ile ortakları’’katılımcı’’olarak
Organizatör ile katılımcı arasındaki yazılı ve imzalı düzenlemeler ‘’katılım formu’ ’olarak,
Katılımcının sözleşmede adı geçen organizasyon ile ilgili alacağı hizmetler karşılığında yapacağı ödemeler’’katılım bedeli’’olarak anılacaktır.
Taraflarca imzalanarak yürürlüğe girecek katılım formu, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde ticari mukavele olarak kabul edilir.
Festivale kayıt prosedürü, katılım sözleşmesinin eksiksiz olarak doldurulması ve yetkililerce imzalanması ile başlar, katılım bedellerinin festival hesabına yatırdığı anda
tamamlanır.
Festivale tanıtım standı ile katılmak isteyen katılımcı, katılım bedeli olarak organizatöre 5000 TL+KDV öder. Kiralanan stantlarda satış çalışması yapılması ilave bedele
tabidir.Satış yapacak firmalar katılım bedeline ilave +1000TL+KDV ücrete tabi tutulur.
Katılım bedelini ödeyen katılımcı aşağıdaki haklara sahip olur.
Bir adet 4mtx4mt çadır
Üzeri vinil kaplı çadır altı podyum
Max 5 kw elektrik kullanım hakkı
Çadır içerisinde markalama çalışması yapabilme hakkı
Festivale 60 kişi davetli hakkı
Organizasyonun gerçekleşmesini engelleyecek nitelikte, terör, doğal afet, iç karışıklık ve benzeri mücbir sebeplerden dolayı festival’in
gerçekleştirilememesi halinde organizatör, festivali aynı yıl içerisindeki ileri bir tarihe erteler, bu durumda katılımcının festivale katılım hakkı, ileri bir
tarihte gerçekleşmek üzere saklı kalır. Festival aynı yıl gerçekleştirilemezse katılımcıya ödediği bedel iade edilir.
Katılımcı, en az otuz (30) gün önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak koşuluyla sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Bu durumda, organizatör
tarafından, o tarihe kadar yapılan zorunlu harcamaları (İlgilinin payına düşen tanıtım amaçlı harcama ki bu harcamalar piyasadaki muadillerinden
farklı olmamalıdır, bayrak, markalama bedeli) karşılayacak miktar, ödenen festival katılım bedelinden düşüldükten sonra kalan kısım
katılımcıya geri ödenecektir.
Katılımcının kendi kusurundan kaynaklanan nedenlerle ilgili, belirtilen tarihten önce, yazılı bildirimde bulunmaksızın organizasyona katılmadığı hallerde, katılımcıya
festival katılım bedelinin iadesi söz konusu değildir.

10) İş bu sözleşme ile kurumlar ve çalışanları, festivale kendi irade ve sorumlulukları ile katıldıklarını, yarışmalarda yer alacak kişilerin sağlık yönünden katılımlarını
engelleyecek herhangi bir problemleri olmadığını, beyan ve taahhüt ederler.
11) Kurumlar ve çalışanları organizasyon kapsamında yer alan faaliyetler nedeni ile görüntülerinin televizyon, internet, gazete, dergi ve sair yazılı ve görsel mecralarda
kullanılmasına izinverdiğini, eser, görüntü, fotoğraf ve ses kaydının tüm kullanım ve mülkiyet haklarının organizatöre ait olduğunu kabul ve taahhüt ederler.
12) Katılım formunu imzalayan katılımcılar ve organizatör, festival katılım koşullarına ve festival katılım formu yükümlülüklerine aynen uymayı kabul ve taahhüt eder.
Uyuşmazlık hallerinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
13) On üç maddeden oluşan bu sözleşme bir nüsha olarak tanzim edilmiş, imza sirkülerindeki yetkili kişiler veya taraflarca yetkilendirilmiş kişiler tarafından imza altına
alınmıştır.
Organizatör
Katılımcı

29-30 Haziran İstanbul
Kurallar: Bu organizasyon TURKAF ’a (Türkiye Kano Federasyonu) bağlı bir organizasyon olduğundan söz konusu dragon bot yarışmaları, TURKAF kurallarına göre
yapılacaktır.

