شرایط اختصاصی مشارکت در بیست و هفتمین نمایشگاه ملّی صنایع دستی
 داشتي یکی اش هجَش فعبلیت دز حَشُ صٌبیع دستی اش سبشهبى هیساث فسٌّگی ،صٌبیع دستی ٍ گسدشگسی
 داشتي هجَش کست ٍ کبز اش اتحبدیِ ّب ٍ صٌَف هسثَط ثب صٌبیع دستی
 کلیِ ّصیٌِ ّبی ًوبیشگبّی اعن اش غسفِ  ،اسکبى  ،غرا ٍ ایبة ذّبة ًوبیشگبّی ثسعْدُ هشبزکت کٌٌدگبى هی ثبشد .
 ثجت ًبم لغعی هتمبضیبى پس اش تأیید ادازات کل هیساث فسٌّگی ،صٌبیع دستی ٍ گسدشگسی استبى هسثَعِ ٍ ٍازیص ٍجِ ،اش عسیك سبیت
ایٌتسًتی شسکت ثبشزگبًی ثیي الوللی ایدزٍ ثِ آدزس  www.idro-fairs.comصَزت هی پریسد.
ً صت پسٍاًِ تَلید اًفسادی یب کبزگبّی تَسظ غسفِ دازاى هحتسم الصاهی هی ثبشد.
 هشبزکت کٌٌدُ هلصم ثِ زعبیت اصَل اخاللی ٍ شئًَبت اسالهی هی ثبشد.
 هسئَلیت حفظ ٍ ًگْدازی کلیِ اهَال هَجَد دز غسفِ دز سبعت ثسگصازی ًوبیشگبُ ثسعْدُ هشبزکت کٌٌدُ هیجبشد .
 شسکت کٌٌدگبى هَظف ثِ زعبیت حسین غسفِ خَد هیجبشٌد ٍ استفبدُ اش زاّسٍّب ثب فضبی سبیسغسفِ ّب هوٌَع هی ثبشد .
 استمساز ٍ ًصت ّسگًَِ ثسچست ،اعالعیِ ،ثٌس ٍ ...دز غسفِ ٍ هحیظ ًوبیشگبُ صسفآ ثب ّوبٌّگی ستبد ثسگصازی هساسن هی ثبشد.
 الحبق ّسگًَِ تجْیصات اضبفی ثِ غسفِ اش لجیل دٍزثیي هدازثستِ ٍ ...ثدٍى کست هجَش اش ستبد ثسگصازی هساسن هوٌَع هی ثبشد.
 عسضِ ّسگًَِ کبال ٍ یب ًوبدّبی خبزج اش شسع ٍ دازای هضبهیي ثب شعبئس ضد اسالهی هوٌَع هی ثبشد.
 عسضِ ّسگًَِ سَغبت ٍ هَاد غرایی دز غسفِ صٌبیع دستی اکیداً هوٌَع هی ثبشد .
 کاالَای صشفاً صىایع دستی ایشاوی مجاص بٍ عشضٍ دس ومایشگاٌ َستىذ.
 بستٍ بىذی ي کیفیت مىاسب کاالَا می بایست سعایت شًد.
 وصب بشچسب لیمت بش سيی تمامی کاالَای عشضٍ شذٌ دس ومایشگاٌ الضامیست.
 اسائٍ محصًالت غیش صىایع دستی ي صىایع دستی خاسجی دس ومایشگاٌ ممىًع ي دس صًست مشاَذٌ غشفٍ تعطیل خًاَذ شذ ،ي يجٍ ياسیضی مستشد
وخًاَذ شذ.
 وصب اصل مجًص فعالیت دس غشفٍ الضامی است.
 متماضیان صشفأ مجاص بٍ عشضٍ محصًالت صىایع دستی رکش شذٌ دس مجًص صادسٌ اص استان مشبًطٍ می باشىذ ي ستاد ومایشگاٌ ي مجشی می تًاوىذ اص عشضٍ سایش
محصًالت صىایع دستی دس غشفٍ جلًگیشی بٍ عمل آيسوذ.
 تعايوی َا ،اتحادیٍ َا ،فشيشگاَُا ي اشخاص حمًلی مجاص بٍ عشضٍ تمامی محصًالت صىایع دستی ایشاوی می باشىذ.
* تزکش :دس صًست احشاص عذم صالحیت اطالعات ثبت وامی ي سعایت وکشدن ششایط ي ضًابط فًق الزکش تًسط َش یک اص مشاسکت کىىذگان دس حیه بشگضاسی ومایشگاٌ ،معايوت
صىایع دستی استان متبًع ي مجشی ومایشگاٌ وسبت بٍ لغً ثبت وام ي مماوعت اص حضًس متماضیان دس ومایشگاٌ الذام می ومایىذ.
**تزکش :مُش ي امضاء ششایط اختصاصی می بایست اص طشیك ایىتشوت ي اعالم بٍ مجشی ومایشگاٌ صًست پزیشد.

ایىجاوب  ...................مذیشعامل /ومایىذٌ تام االختیاس ششکت /ساصمان /فشد حمیمی  .....................................خًد سا مکلف بٍ سعایت کلیٍ ششایط فًق داوستٍ ي
چىاوچٍ تخطی دس َش یک اص بىذَا صًست پزیشد ،ستاد ومایشگاٌ ي مجشی می تًاوىذ وسبت بٍ تعطیلی غشفٍ الذام ي يجٍ ياسیضی بٍ َیچ يجٍ مستشد وخًاَذ شذ.
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