مقررات جاری نمایشگاه

در این آئين نامه هر جا از كلمه شركت استفاده شده است منظور شركت نمایشگاههای بين المللي مشهد است.
 .1شركت كٌٌذگبى هَظفٌذ پس از اػالم شركت هجلغ ّسيٌِ ّاب اػاالم شاذُ شابهی ّسيٌاِ ،ر اِ اهاَ هااب ر و ٍ ثاب

ا

ثراسبس ثرًبهِ زهبًجٌذ (ثر هجٌب پیش بكتَ ا ائِ شذُ) ثِ حابة هؼر و شذُ ثٌبم شاركت ٍا ياس ٍ سایذ هرثَراِ ا ثاِ
ثخش خب جو ًوبيشگبُ حَيی ًوبيٌذ .
جصرُ  :هجبلغ ٍ پرداخت ّسيٌِ ّب هرثَرِ ثِ ّیچ ػٌَاى ثِ صَ ت چك هذت دا قبثی قجَل ًوو ثبشذ ٍ ثبيذ ثصاَ ت ًداذ
ثِ حابة ؼییي شذُ ٍا يس ٍ اصی یش ٍ يب حَالِ ثبًكو ثِ ثخش خب جو شركت حَيی گردد .
َجِ  :اًصراف شركت كٌٌذُ از هشب كت ب يك هبُ قجی از حضَ د ًوبيشگبُ پس از كار ّسيٌِ ّب اهكبى پذير اسات اهاب پاس
از ايي ب يخ ّیچ ّسيٌِ ا هاترد ًخَاّذ شذ.
.2

شركت كٌٌذگبى هَظفٌذ ًاجت ثِ سئیي ٍ آ استي ،ر ِ خَد ثاِ ًحاَ شبيااتِ اقاذام ًواَدُ ٍ د اياي اساتب از حاذ اك ار
بثلَ ٍ ًَشتِ ثر ٍ ديَا ّاب ًوبيشاگبُ ٍ

اهكبًبت خَد استفبدُ ًوبيٌذ .شركت كٌٌذگبى هجبز ثِ ًصت ّیچ گًَِ شؼب
خب ج از هحَرِ ،ر ِ ًوو ثبشذ.
 .3شركت كٌٌذگبى هَظف ثِ ػبيت حرين ،ر ِ خَد هو ثبشٌذ ٍ استفبدُ از ضب
.4

هائَلیت حفظ ٍ ًگْذا

اّرٍّب يب سبير ،ر ِ ّب هوٌَع هو ثبشذ.

،ر ِ ٍ جْیسات داخی آى ثار ػْاذُ شاركت كٌٌاذُ ثاَدُ ٍ د صاَ ت ٍا د ًواَدى ّار گًَاِ

خاب ت ثِ ،ر ِ ٍ جْیسات آى هكلف ثِ پرداخت خاب ات ٍا دُ هو ثبشذ .
.5

شركت كٌٌذگبى ثِ ّیچ ٍجِ هجبز ثِ ٍاگذا

،ر ِ خَد ثِ ديگر ا راد يب جبثجبيو آى ثبسبير ،ر ِ ّب ًوو ثبشٌذ .

 .6شركت كٌٌذگبى هَظفٌذ حذاك ر ب  12سبػت پس از پبيبى ًوبيشگبُ هحی ،ر ِ ا خلیِ ًوبيٌاذ  .د صاَ ت ػاذم اقاذام ثاِ
هَقغ هائَلیت حفبظت ٍ ثرگشت كبال ٍ ًیس ّر گًَِ ّسيٌِ اػن از اًجب دا

يب جريوِ بخیر ثر ػْذُ شركت كٌٌذُ خَاّاذ

ثَد .
.7

هائَلیت حفظ ٍ ًگْذا

كبال از ٌّگبم ٍ ٍد كبال ب خرٍج آى از هحَرِ ًوبيشگبُ د رَل سبػبت كب ٍ ثابز ثاَدى د ة

سبلي ٍ ثبزديذ ثر ػْذُ شركت كٌٌذگبى است اهب د خب ج از سبػبت هذكَ حفظ ٍ ًگْذا

كبال ثر ػْذُ ثرگسا كٌٌذُ هاو

ثبشذ.
 .8شركت كٌٌذگبى ٍ يب ًوبيٌذگبى هطلغ آًْب د وبم رَل هذت كب ًوبيشگبُ ثوٌظَ پبسخگَيو ثِ سؤاالت ٍ هراقجت از اهَال
هو ثبيات د هحی ،ر ِ حضَ داشتِ ثبشٌذ ٍ شركت كٌٌذگبى ثِ ّیچَجِ هجبز ثِ ؼطیی ًوَدى ،ر ِ د سبػبت ثبزديذ
ًوبيشگبُ ًیاتٌذ .
 .9د صَ و كِ ثِ ػلت ثرٍز اختالف از خرٍج كبال شركت كٌٌذُ جلَگیر شَد ثِ كبال آًْب ّسيٌِ اًجاب دا
گیرد .

ؼلا هاو

