
 
  

  

  متقاضی محترم؛ این برگه قسمتی از قرارداد خواهد بود؛ لطفاً با دقت مطالعه فرمایید:

  حق ضبط برنامه هاي اجرا شده توسط مجري براي کانون محفوظ می باشد. -1

بدیهی است  .تحویل مینماید نماینده کانون  سم توزیع و پخش نماید، قبالً به خود را که قصد دارد در مراو متنی  يتصویر ، صوتی مجري فایل هاي  -2

 این موضوع رافع مسئولیت مجري در پاسخگویی به نهاد هاي ذیصالح نخواهد بود.

  د.انجام می شوکتباً و تجهیزات مربوطه در ابتدا و انتهاي هر برنامه توسط نماینده کانون و مجري ،  تاالرتحویل و تحول  - 3

  تعداد دو صندلی از صندلی هاي برنامه مختص نمایندگان کانون است. -4

  خود و مهمانان گرامی می باشد: کارکنان، مجري موظف به رعایت موارد ذیل توسط فرهنگی قلمبا توجه به محیط علمی و فرهنگی کانون  -5

  الف : حفظ نظم و انضباط و سکوت و آرامش محیط کتابخانه.

  .براي آقایان و بانوان میهمان و خدمتگزار ب : پوشش مناسب

  : برنامه ریزي مناسب به منظور عدم تداخل آقایان و بانوان. ج

  : عدم استعمال دخانیات توسط مجریان یا میهمانان به هر میزان د

توسط کانون دریافت خواهد  تعرفه مقررغ مبل 3/1 به ازاي هر ساعت در صورتی که ادامه برنامه ممکن باشد،  تاالرخیر مجري در تحویل أدر صورت ت -6

  و در صورتی که امکان ادامه برنامه نباشد، کانون مجاز به درخواست خروج مهمانان و اعمال روش هاي الزم می باشد. شد

  مجري از بکارگیري هر نوع موسیقی در برنامه پرهیز می نماید. -7

  را بر عهده می گیرد. توسط میهمانان و عوامل خود از برنامهانجام شده رداري و فیلم برداري مجري مسؤولیت هر نوع سوء استفاده احتمالی از عکس ب -8

  فرم کنترل اموال را تکمیل می کند. برنامه خودکلیه وسایل مربوط به در هنگام ورود یا خروج مجري  -9

  بازسازي و جبران خسارت است. شود ، مجري موظف بهوارد ساختمان ، اثاثیه و سایر تجهیزات خسارتی  بهچنانچه  -10

  تکمیل این برگه به معنی انعقاد قرارداد نیست و قرارداد پس از پرداخت وجه و ارائه چک تضمین، امضاء و تقدیم خواهد شد. -11

  روز قبل از اجراي برنامه خود نسبت به تکمیل قرارداد اقدام می نماید. 3مجري حداکثر تا  -12

تخلف از ضوابط و شرایط مندرج در برگه تقاضا به تشخیص نماینده کانون، کانون مجاز به قطع برنامه از هر طریقی که در صورت بروز هر گونه  -13

  باشد. بدیهی است در چنین شرایطی تمامی خسارات وارده به عهده مجري خواهد بود.می، صالح بداند

برنامه باشد، مبالغی به علت مشکالت هماهنگی هاي الزم به شرح ذیل به تعرفه در صورت تأخیر مجري در تکمیل قرارداد چنانچه امکان برگزاري  -14

  اضافه خواهد شد:

  %100ساعت قبل:  4تا                                 %40روز به اجرا:  1                                   %10روز به اجرا:   2

  شرح ذیل از مبلغ قرارداد کسر و مابقی عودت خواهد شد: در صورت لغو برنامه از طرف مجري، مبالغی به -15

 %10ساعت قبل از اجرا:  72بیش از                       %40ساعت قبل از اجرا:  72                       %80ساعت قبل از اجرا:  24

  .مورد تأیید و ضوابط فوق مورد قبول و تعهد اینجانب است 1صحت مطالب صفحه 

  نام و امضاي متقاضی                                                                                                                                        

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

                

                           

  برنامه فوق در ساعت و محل مورد نظر متقاضی، قابل اجراست.                                               -

  همایش واحد ول مسؤ        

  مورد تأیید است. نسبت به دریافت وجه و تضمین، طبق مقررات اقدام شود.   -

                                                                                                استعالم شود. ................................................................................................از - 

  عاملمدیر                     توضیح :                                                                                                                      

                                                             

  2از 2 صفحه

  
  جري باسوابق همکاري م

    کانون موجود است
معرفی نامه و مدارك شناسایی  

    مجري ضمیمه است
سوابق فعالیت مجري 

  ضمیمه است


