SALON NO:
STAND NO:

2. ULUSLARARASI KLASİK ARAÇ FESTİVALİ
28-29-30 HAZİRAN 2019
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi /İstanbul
KATILIM SÖZLEŞMESİ
KATILIMCI FİRMA BİLGİLERİ:
Firma Adı (FATURA ADI) : __________________________________________________________________________________
Yetkili / Yetkili Unvanı:___________________________________________Muhasebe Yetkilisi:_________________________
Fatura Adresi:___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Vergi Dairesi: __________________________ Vergi No: ____________________________T.C. Kimlik No: ________________
Telefon : +90(_____)_____________________________ Muhasebe Yetkili Tel: +90(_____)_____________________________
Faks: +90(_____)__________________________________________Cep Tel. : +90(_____)______________________________
E-mail: __________________________________________________http:www. _____________________________________
STAND TİPİ VE FİYATLAR:

(minumum stand alanı 9m²’dir)

KATILIM
ÜCRETLERİ

STANDSIZ (Boş Alan)
3x3= 9 m2

1000 TL
KDV DAHİL

STAND TİPİ

STAND
M²

TOPLAM
ÜCRET

EKSTRA TEKNİK TALEPLER
(ELEKTRİK-SU-TELEFON)

KDV
DAHİL(%18)
TOPLAM
ÜCRET

Elektrik Bağlantı Ücreti = 300 TL

9 m2 ve katları olarak satılır
Stand kurulumu firmaya aittir.

OTOMOBİL STANDI (Boş Alan)
(100 m2 üzeri kiralamalar için)

OTOMOBİL STANDI (Boş Alan)
(100 m2 altı kiralamalar için)

115 TL / m2 +
KDV

Elektrik Bağlantı Ücreti = 300 TL

150 TL / m2 +
KDV

Elektrik Bağlantı Ücreti = 300 TL

ÖDEMELER VE BANKA DETAYLARI:
ÖDEME

ÖDEME BAKİYESİ

AÇIKLAMA
NAKİT/HAVALE

ÖDEME TARİHİ

BANKA DETAYLARI
ANTİKA OTOMOBİL FEDERASYONU
İKTİSADİ İŞLETMESİ
HALKBANK IBAN No:
TR04 0001 2001 3150 0010 1005 61

Peşin

HER KATILIMCI İÇİN FESTİVAL ALANINA GİRİŞ İÇİN 2 ADET YAKA KARTI VERİLECEKTİR.

KATILIMCININ KATILIMCI LİSTESİNDE YAZILMASINI İSTEDİĞİ UNVAN:

Firma Adına Yetkili Kişi

Firma Kaşesi / İmzası

Sözleşme Tarihi

ORGANİZATÖR
AOF Yetkili İmza / Kaşe
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SÖZLEŞME ŞARTLARI
1.

BAŞVURU:

Katılım sözleşmesi ve Sözleşme Şartları dahilinde Klasik Otomobil
Festivali 2018, Istanbul, Festivale katılacak firmalar ‘’KATILIMCI’’, festival
organizatörü ‘ANTIKA OTOMOBIL FEDERASYONU’ ise kısaca
‘’ORGANİZATÖR’’ olarak anılacaktır. Katılım Sözleşmesi eksiksiz
doldurularak peşinat nakit olarak veya banka havalesi ile
ORGANİZATÖR’e ulaştırılmalıdır. Son başvuru tarihi 30 Mayıs 2018’dır.
ORGANİZATÖR başvuruları kabul edip etmemekte serbesttir. Ayrıca,
evvelce ORGANİZATÖR’e borcu olan ve/veya borcunu zamanında
ödememiş olan firmalar, fuara katılmaktan men edilebilir. Sözleşmeden
doğacak Damga Vergisi katılımcıya aittir.

2.

ÖDEME:

Ödemelerin ORGANİZATÖR adına ve hesabına yapılması gerekmektedir.
Ödemelerde, ORGANİZATÖR tarafından hazırlanan ve KATILIMCI
tarafından katılım sözleşmesi ve işbu Sözleşme Şartları imzalanması ile
kabul edilmiş sayılan ödeme planına uyulması zorunludur. Ödemelerden
herhangi biri vadesinde ödenmez veya eksik ödenirse, diğer tüm
ödemelerde muaccelliyet kesbedecek ayrıca herhangi bir ihtara gerek
olmaksızın gerekli yasal işlem başlatılacaktır.
KATILIMCI herhangi bir nedenle organizasyona eksik süreyle
katıldığından bahisle katılım bedelinden indirim talep edemez.

3.

KATILIMCI TARAFINDAN BAŞVURUNUN GERİ ÇEKİLMESİ,
STAND ALANININ İPTALİ:

Katılım Sözleşmesi ve iş bu Sözleşme Şartlarını imzalayarak fuara
katılmayı onaylayan KATILIMCI sonradan katılmaktan vazgeçemez.
Ödenen stand ücreti iade edilemez.

4.

ORGANİZATÖR’ÜN KATILIMI İPTAL ETME HAKKI:

ORGANİZATÖR, aşağıdaki hallerde, önceden katılıma ilişkin verdiği onayı
derhal iptal etme hakkına sahiptir:
I.

II.
III.
IV.

V.
VI.

Katılımcı
tarafından
standın
zamanında
kullanılmaya
başlanmaması hali (kural olarak fuarın resmi açılışına 24 saat kala
stand kullanılmaya başlanmış olmalıdır.)
Katılımcının, peşinatı veya bakiye stand bedelini veya ödemesi
gereken diğer ücretleri, vadesinde ödememesi hali,
Katılımcının adli/ idari tasfiyesinin başlamış olduğunun öğrenilmesi
hali,
Stand alanı onay şartlarının firma tarafından yerine getirilmiyor
olması ya da ORGANİZATÖR’ün, eğer daha önce bilseydi,
katılımcının katılımını onaylamayacağı nedenler hakkında bilgi
edinmesi hali,
Katılımcı firmanın, saha yönergelerini ihlal etmesi, ORGANİZATÖR
görevlilerinin talimatlarına uymaması hali,
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince aşağıdaki
maddelere uyulmaması hali:

A) Festival alanında bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik
önlemlerine ilişkin yönetmelik esasına göre; acil çıkış kapılarının, yangın
söndürme hidrant ve tüplerinin önlerinin açık bırakılması ve kolay
erişimin sağlanması gerekmektedir.
Firma Adına Yetkili Kişi
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B) 4857 sayılı iş kanunu uyarınca fuar alanı içerisinde sigortasız çalışan
bulunmaması gerekmektedir
C) Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında
yönetmeliğe uygun olarak fuar alanı içerisinde firmaların personel
çalıştırılması gerekmektedir.
D) Kişisel koruyucu donanımların işyerinde kullanılması hakkında
yönetmelik esasına göre, fuar alanı içerisinde katılımcı firmaların iş
güvenliği uzmanlarının belirlediği kişisel koruyucu donanımlarını
çalışanların kullanılması gerekmektedir.
ORGANİZATÖR, bu maddede yazılı iptal nedenlerinin varlığı nedeniyle
uğradığı zararların tazminini katılımcı firmadan isteme hakkına da ayrıca
sahiptir. Katılımcı firmanın ise, belirtilen şekilde katılımının iptali
nedeniyle ORGANİZATÖR’den hiçbir ad altında tazminat ve/veya kar
mahrumiyeti vb. talep etme hakkı bulunmamaktadır.

5.

ORGANİZATÖR’ÜN BİLİMSEL BELGE SUNULMASINI İSTEME
HAKKI:

ORGANİZATÖR’ün kontrol yükümlülüğü bulunmamakla birlikte, herhangi
bir nedenle, katılımcı tarafından iddia edilen vasfa sahip olmadığı
konusunda kuşku duyulan/tehlike arz eden/geçerli mevzuata aykırı
yanları bulunduğu şüphesi olan (sahte/kaçak vb.) ürünlerin kaldırılması
ya da ürünlerle ilgili bilimsel belge gösterilmesi ORGANİZATÖR
tarafından istenebilir. İstek üzerine anılan ürünleri kaldırmayan ya da
bilimsel belge gösteremeyen katılımcının ürünlerinin kaldırılması talep
edilebilecektir. Yabancı dilde belge sunulması halinde, belgenin Türkçeye
çevrilmesi yükümlülüğü katılımcıya aittir. Bu şekilde ürünleri kaldırmayan
katılımcının bahse konu ürünlerinin ORGANİZATÖR tarafından
toplatılabileceği hususunda katılımcı işbu sözleşmeyi imzalamakla
ORGANİZATÖR’e muvafakat vermiştir. Bu itibarla ORGANİZATÖR
tarafından herhangi bir Mahkeme kararına gerek olmaksızın toplanan
ürünler festival bitiminde teslim edileceği gibi katılımcı festival alanından
da uzaklaştırılabilecektir. Bu hallerde, katılımcının katılım ücreti ve
fer’ilerini ödeme sorumluluğu devam edecek olup ORGANİZATÖR’e hiçbir
ad altında tazminat/ kar kaybı vb. talep etme hakkı bulunmamaktadır.

6.

ÜRÜN LİSTESİ:

Firmanın katılımı, sergilenecek ürün listesi, stand onayında adı geçen
katılımcılar ve alanlar ile sınırlıdır. Firma, sergileyeceğini beyan ettiği ve
kabul edilen ürünleri dışında ürünler sergileyemez. Aksi halde
ORGANİZATÖR tarafından aykırılığın giderilmesi istenebileceği gibi
ürünleri toplayabilecek veya firma festivalden çıkarılabilecektir.

7.

DEVİR YASAĞI:

Katılımcılara tahsis edilen standlar ORGANİZATÖR’ün bilgisi ve yazılı
onayı olmadıkça tamamen ve kısmen hiçbir şekilde devredilemez,
kullandırılamaz, kiralanamaz. Aksi takdirde katılımcı firma festivalden
çıkarılmayı ve yer tahsis ücretinin 5 katı ücreti cezai şart olarak ödemeyi
kabul ve taahhüt eder.
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8.

GÜVENLİK:

ORGANİZATÖR hırsızlık, kayıp, zarar ve yaralanma dahil her türlü
zarardan herhangi bir sorumluluk taşımaz. KATILIMCILARIN özel
eşyalarının güvenlik sorumluluğu, kendileri tarafından sağlanacaktır.
ORGANİZATÖR, teşhirleri ve stand donanımlarını gözetmek
sorumluluğunu kabul etmez. Bununla birlikte fuar sahasında 24 saat süre
ile güvenlik görevlileri bulunmaktadır. Arzu eden katılımcıya münferiden
sigorta yaptırması ve/veya stand içi özel güvenlik hizmeti alması
önerilmektedir. Mücbir sebeplerden dolayı (halk hareketleri, grev, lokavt,
ambargo, harp hali, doğal afetler) da ORGANİZATÖR sorumlu değildir.
ORGANİZATÖR, FESTİVAL alanı otoparkındaki araçlarda meydana
gelecek her türlü hasar ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
KATILIMCI firmanın personeli, görevlileri, hizmet veren üçüncü kişi ve
kurumlar tarafından bırakılan arabalara ve bu arabalar içerisindeki
kıymetli eşyalara karşı üçüncü kişiler tarafından ika edilecek, trafik
kazası, hırsızlık sair her türlü haksız eylem nedeniyle ORGANİZATÖR’ ün
hiçbir sorumluluğu yoktur.
Herhangi bir nedenle FESTİVAL merkezi otoparkında ve FESTİVAL alanı
içerisinde hukuka aykırı, haksız bir eyleme maruz kalan KATILIMCI şirket
çalışanları, hiçbir nedenle zararlarının ORGANİZATÖR tarafından
tazminini talep edemez, ORGANİZATÖR hiçbir gerekçe ile sorumlu
tutulamaz.

9.

HASAR:

ORGANİZATÖR katılımcılara stand ve/veya stand alanını ve
aksesuarlarını sağlam bir şekilde teslim eder. Firma tarafından stand ve
teçhizatları üzerine hiçbir şey yapıştırılmamalı, çivi vb. çakılmamalı,
boyanmamalı ve hiçbir surette zarar verilmemelidir. Festival esnasından
ayrılışa kadar geçen süreçte stand ve teçhizatlarında meydana gelen
herhangi bir tahrifat, bozulma, kayıp vb. hallerde ortaya çıkan zararlar,
katılımcının sorumluluğunda olup zararları tazmin etmesi gerekecektir.

10. ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Elektrik kesilme ve arızalarından doğacak zararlarda ORGANİZATÖR
sorumluluk kabul etmez.

11. TEKNİK ŞARTNAME:
Festival öncesi, esnası ve sonrası için geçerli ORGANİZATÖR’ın öngördüğü
ve talep edeceği teknik kuralları KLASİK ARAÇ FESTİVALİ 2019 katılımcısı
iş bu sözleşmeyi imzaladığında kabul etmiş olur.

12. REKLAM TANITIM ETKİNLİKLERİ:
Katılımcı, reklam, tanıtım etkinliklerinde kullandığı her türlü yayın ve
reklam ürünlerinin içeriklerinden sorumludur. Bu nedenle organizatör
aleyhine oluşacak her türlü hukuki karar, idari para cezası, ilan vergisi
dahil her türlü vergi, resim, harç, zarar, ziyan ve munzam zarar, ayrıca
organizatörün tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla katılımcıya aynen
rücu edilecektir.
Görsel ve İşitsel Etkinlik Düzenlemesi:
1)Her türlü etkinlik, yayın ve reklam için ORGANİZATÖR’ den yazılı onay
alınması gerekmektedir.
2)Görsel ve işitsel etkinlikler çevre standları ve ziyaretçileri rahatsız
etmeyecek şekilde düzenlenmelidir.
3)Etkinliklerde kullanılacak hoparlörler çevreyi rahatsız etmeyecek
şekilde katılımcı stand içerisine doğru yönlendirilmiş olmalıdır.
4)Profesyonel ses sistemi kurmak yasaktır.
Firma Adına Yetkili Kişi
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5)Ses sınırına uymayan katılımcıların stand elektriği kesilir.
6)Katılımcılar Festival etkinlik alanlarında kokteyl, gösteri, konser gibi
etkinlikler düzenlemek isterse, tarih ve yerini ORGANİZATÖR’e
onaylatmak ve ORGANİZATÖR tarafından belirlenmiş ücret karşılığında
etkinlik düzenleyebilir.

13. ÜRÜN VE HİZMET TANITIMI:
Katılımcının ürettiği ya da distribütörlüğünü yaptığı, başvuru formunda
belirterek onaylanmış ürün ve/veya hizmetlerinin tanıtımını yapmasına
izin verilmektedir. Optik ve/veya akustik yollarla tanıtım etkisini artırmak
amacıyla kullanılacak aparat ve ekipmanların kullanılması,
ORGANİZATÖR’ün yazılı izni ile mümkündür. Katılımcı, kendisine tahsis
edilen stand alanı dışında, ORGANİZATÖR’ün reklam ve sponsorluk
çalışmalarının bir parçası olması hali dışında, hiçbir surette tanıtım
yapamaz. Siyasi nitelikli reklam yapmak yasaktır.

14. FOTOĞRAFLAR, ÇİZİMLER, FİLMLER:
ORGANİZATÖR, festival, sergilenen ürünler, festival kurulumu ve standlar
ile ilgili fotoğraflar ve filmler çekme, çizimler yapma ve bunları
katılımcının herhangi bir sebeple itiraz etme hakkı olmaksızın tanıtım ya
da basın amaçlarıyla bedelsiz şekilde her türlü kullanma hakkına sahiptir.
Basın veya televizyon kanalları tarafından ORGANİZATÖR’ün onayı ile
çekilmiş olan fotoğraflar da bu kapsamdadır. Standın ücretli olarak
çekilen fotoğrafları, filmleri ve yapılan çizimler için katılımcı sadece
ORGANİZATÖR tarafından yetkilendirilmiş ve ilgili izinlere sahip olan
hizmet sağlayıcıları kullanmalıdır. Bu hizmet sağlayıcıları, sadece
etkinliğin açık olduğu saatler öncesinde ya da sonrasında
görevlendirilebilirler. Bu saatlerde başka hizmet sağlayıcılara izin
verilmemektedir. Katılımcıların başka katılımcıların standlarının ve
ürünlerinin fotoğrafını çekmelerine, filme almalarına ve çizimlerini
yapmalarına izin verilmemektedir. Organizatör, bu madde yönünden de
katılımcıya karşı 13.maddedeki haklarını saklı tutmaktadır.

15. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI:
Sergilenen ürünlerin telif hakkı ya da diğer patent haklarının korunması
katılımcının sorumluluğundadır. Festival esnasında, başka katılımcılar
tarafından fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiğini iddia eden
katılımcıların, başvurularını ilgili yasal mercilere yöneltmesi gerekmekte
olup bu hallerde ORGANİZATÖR’ün hiçbir ad altında sorumluluğu
bulunmamaktadır.
Katılımcının sergilediği ürünler ile ilgili marka, patent, fikri ve sınai
mülkiyet hakları ve telif hakları nedeniyle 3. Şahısların iddia ettikleri
haklar kapsamında festival sürecinde organizatörün, festival düzeninin
bozulması ve/veya diğer katılımcıların zarar görmesi halinde işbu zararın
tazmini katılımcıdan talep edilecektir.

16. ALAN DÜZENLEMELERİ VE İHLALLER:
Katılımcılar, işbu katılım sözleşmesini imzalamakla; etkinlik boyunca, fuar
merkezinin bütün bölümlerinde, tüm yasal mevzuatlar ile yapılan
yasaklamalara, sözleşme hükümlerine, alan düzenlemelerine, talimatlara
ve anonslara, tüm katılımcılar için ortak alınan kararlar dahil tüm
kararlara uymayı kabul ve taahhüt eder. Resmi kimlik kartı taşıyan
ORGANİZATÖR çalışanlarının talimatlarına ve anonslara uymalıdır.
Katılım için Genel ve Özel Şartların veya alan düzenlemeleri çerçevesinde
ORGANİZATÖR çalışanlarının talimatlarının ve anonslarının ihlal edilmesi,
yapılan uyarıdan sonra bu ihlallerin devam etmesi halinde masrafları
katılımcı tarafından karşılanmak üzere ve katılımcının tazminat talep
etme hakkı olmaksızın ve her hangi bir yargı kararına da ihtiyaç
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duyulmaksızın ORGANİZATÖR’ün standı derhal kapatma ve katılımcıyı
fuar alanından çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu hallerde ihlal eylemi
gerçekleştiren katılımcı, katılım bedeli kadar cezai şartı da ayrıca
ödeyecektir.
24.05.2013 tarihli Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2.maddesi ile kabul
edilen 8.6.1942 tarih ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı
Kanunu’nun 6.maddesine getirilen değişikliğe uyulması zorunluluğu
mevcuttur.

bundan dolayı hak ve alacak iddia edemezler, maddi ve manevi
zarar talebinde bulunamazlar,

23.DEĞİŞİKLİK:

Katılımcı,
işbu
sözleşmeyi
imzalamakla,
başvuru
formuyla
ORGANİZATÖR’e ve eğer varsa hizmet sağlayıcılarına bedelsiz şekilde,
sağladığı verilerin (firma ismi, adresi, telefon/faks numarası ve e-posta
Adresi vb) etkinlik ve bilgi sağlama (reklam) amaçlarıyla depolanmasına,
işlenmesine ve kullanılmasına muvafakat verir.

ORGANİZATÖR’ün, göreceği lüzum üzerine, festivali iptal etme, erteleme,
yerini değiştirme, festival süresini kısaltma ya da uzatma ve/veya
ORGANİZATÖR’e göre teknik, resmi ya da diğer nedenlerle katılımcıya
tahsis edilen alanın yerini değiştirme, içeriğini değiştirme ve boyutunu
küçültme hakları saklı olup bu haklar, katılımcı tarafından bilinmekte ve
kabul edilmektedir. Bu itibarla işbu maddede bildirilen durumların ortaya
çıkması, katılımcıya sözleşmeyi fesih hakkını doğurmayacağı gibi
katılımcı her halde, ORGANİZATÖR’den her hangi bir ad altında bedel
indirimi, alacak, tazminat/kar kaybı/ müspet ya da menfi zararlarının
tazminini talep etmeyeceğini, madde metninde sayılan ihtimal ve
koşulların her birini basiretli bir işadamı gibi değerlendirdiğini,
sonuçlarını kestirdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

18. ACİL ÇIKIŞLAR:

24.ORGANİZATÖR’ÜN İCRA-İ YETKİSİNE İLŞKİN MUVAFAKAT:

Festival salonlarındaki acil çıkışlar, montaj ve demontaj süreçleri de dahil
olmak üzere her zaman ulaşılabilir olmalıdır. İhlal durumunda katılımcı
tarafından sözleşme bedeli kadar cezai şart ödeneceği gibi ihlali
sonlandırmayan katılımcı, festival alanından çıkarılabilir. Katılımcı
tarafından cezai şartın ödenmesi ayrıca meydana gelen zararları tazmin
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

21.GÜMRÜK VE DEPOLAMA:

İşbu sözleşmede, festival öncesi, festival esnası ve festival sonrasında,
uygun gördüğü şekilde, düzen ve kalitenin etkin ve hızlı şekilde
sağlanabilmesi, etkinliğin ideal düzeyde stabil ve kargaşadan uzak
geçmesi amacıyla konulan kurallara katılımcı tarafından uyulması
zorunludur. Yukarıda ilgili maddelerde de açık şekilde sıralandığı üzere,
ORGANİZATÖR’ün, salara, işbu sözleşme ve eki belgelerdeki hükümlere,
ORGANİZATÖR çalışanlarının talimatlarına, anonslara vb talimatlara
uymayan katılımcının ürünlerini toplaması / festival alanından
uzaklaştırılması / katılımının iptali vb yetkileri bulunmakta olup; bu
yetkiler her hangi bir Mahkeme kararı vb adli karar aranmaksızın seri
şekilde ORGANİZATÖR tarafından kullanılabilecektir. Katılımcı, işbu
sözleşmeyi imzalamış olmakla ORGANİZATÖR’ün bu şekilde sahip olduğu
cezai ve icrai yetkilerin varlığına muvafakat etmiş sayılmaktadır. Bu
şekilde cezai ve icrai bir işlemle karşılaşan tarafın, ORGANİZATÖR’den
hiçbir ad altında tazminat/alacak/kar kaybı vb. talep ve dava hakkı
bulunmamaktadır.

Gümrük Müdürlüğü’nde, firmaların yetkilileri tarafından gümrük
hizmetleri ile ilgili yürürlükteki gümrük hükümlerince yapılır.

25.ZARARLARIN TAZMİNİ:

17. VERİ KULLANIMINA MUVAFAKAT VERİLMESİ:

19. KAMU GÜVENLİĞİ VE DÜZENİN GÜVENCE ALTINA ALINMASI:
Katılımcı, tüm mer’i yasa hükümleri ile yönetmeliklere uymayı kabul ve
taahhüt etmektedir. Katılımcı sadece doğru şekilde bulundurulan ve
korunan donanım ve ürünleri sergilemekle yükümlüdür. Bu ürünler ve
ekipmanların teknik güvenliği, 6631 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
gereğince donanım, ürün ve ekipmanların, stantlara kurulum ve
kullanımından, montaj, festival süresince ve kapanışta demontaj aşaması
dahil yasal mevzuat kapsamında alınması gerekli her türlü tedbir ve
önlemi almak ve ilgili yasal mevzuat ve yönetmeliklere de uymak
zorundadır.

22.AYRILIŞ:
Katılımcılar festival sona ermeden festival alanını terk edemez. Kiralanan
standlar boş tutulamaz. Toplanma işlemlerine 30 HAZİRAN 2019
tarihinde saat 18:00’den itibaren başlanacaktır. 30 HAZİRAN 2019 saat
18:00 ’den itibaren 1 TEMMUZ 2019 saat 18:00’a kadar standların ara
verilmeden boşaltılması gerekmektedir. Çıkış izninin verilebilmesi için
katılımcıların KLASİK OTOMOBİL FESTİVALİ 2018’ne ilişkin tüm maddi
yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Aksi durumda
Organizatör tarafından katılımcıların emtialarını, Festival alanından
çıkarmalarına izin verilmez.
•

•
•

Katılımcıların ve Araçların festival alanına 27 Haziran günü giriş
yaptıktan sonra 30 Haziran saat 18:00 e kadar festival alanı dışına
çıkmaları kesinlikle yasaktır.
Festival alanını süresinde boşaltmayan katılımcıdan, festival katılım
bedelinin 5 katı günlük işgaliye ücreti alınır.
Katılımcı firmalar 5 gün içerisinde standlarındaki emtialarını
almadıkları takdirde, bunlar ORGANİZATÖR’e terk edilmiş sayılır ve
Firma Adına Yetkili Kişi

Firma Kaşesi / İmzası

İşbu sözleşme hükümleri gereği cezai şart ödemek durumunda kalan
katılımcı, ayrıca zarar meydana gelmesi halinde bu zararı da tazmin
etmek zorundadır.

26.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ ve YETKİLİ MAHKEME:
Taraflar arasındaki tüm uyuşmazlıklar ORGANİZATÖR defter ve
kayıtlarına göre çözülür. Anlaşmazlıkların hallinde İSTANBUL
Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

ANTİKA OTOMOBİL FEDERASYONU
İKTİSADİ İŞLETMESİ
BANKA: TÜRKİYE HALK BANKASI
IBAN No: TR04 0001 2001 3150 0010 1005 61

Sözleşme Tarihi

ORGANİZATÖR
AOF Yetkili İmza / Kaşe

ANTİKA OTOMOBİL FEDERASYONU - Atatürk Mah. İkitelli Cad. No:178 34330 Halkalı-İstanbul Tel:0533 290 7246

