3.SAMSUN YÖRESEL OT YEMEKLERİ FESTİVALİ STAND AÇMA ŞARTLARI
Festivalde stand açacak kişilerin aşağıda belirtilen kurallara uyması belirtilen süre içerisinde başvurularını
yapmış olması ve bu formdaki tüm koşulları kabul etmesi gerekmektedir.
Stand almak isteyen kişiler
 Stand kayıtları 8 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 17.00'a kadar Samsun Turizmciler Derneği
Başvuru Noktası (Dimeta Mantı) Kale Mh. Kaptanağa Sk. No:15/B İlkadım/Samsun adresinden
şahsen yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için Tel : 0532 585 49 53 (Dilek Genç)
 Alınan standlar 19-20 Mayıs 2017 tarihlerinde saat 09.00'dan kapanış saatine kadar tahsis yapılan
kişi tarafından hizmete açık tutulacaktır.
 Stand başvurularının şahsen yapılması gerekmektedir.
Yiyecek, içecek ve hediyelik eşya satış standları için geçerli olan genel koşullar:
 Standlarda satışa sunulan yiyecek ve içeceklerin tümünün ev yapımı olması ve ürünlerin
hazırlanmasında yenilebilen otların kullanılması gerekmektedir.
 Ürünlerin yapımında ve sunumunda hijyen koşullarına uyulması esastır.
 Yiyeceklerin sunumunda özellikle plastik kaplar kullanılmamalı, tencere, tava, eski tepsi gibi kaplarda
sunum yapılmamalıdır.
 Bu koşullara uygun olmayan veya hazır ürünlerin satıldığı standlar, yapılacak denetimlerde tespit
edilmesi halinde, tahsis iptal edilecektir.
Hediyelik eşya satış standları için geçerli olacak genel koşullar:
 Standlarda satışa sunulan her türlü hediyelik, dekoratif ve sanatsal ürünlerin el yapımı olması
esastır.
 Bu şartlara uygun olmayan veya hazır ürünlerin satıldığı standların yapılacak denetimlerde tespit
edilmesi halinde, tahsis iptal edilecektir.
Ot satış standları için geçerli olacak genel koşullar :
 Standlarda, taze ve bu bölgede yetişen yenilebilir otlar satılacaktır.
 Her ot satış standı, tahsis edilen alanda, tahsis sahiplerince kurulacaktır.
 Bu şartlara uygun olmayan veya hazır ürünlerin satıldığı standların yapılacak denetimlerde tespit
edilmesi halinde, tahsis iptal edilecektir.
Bu sözleşmeyi imzalamanız ile birlikte aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırsınız.
 19-20 Mayıs 2017 tarihlerinde, kayıt sırasında adıma tahsis olunan, .................numaralı standın
başında saat 09.00'dan kapanış saatine kadar bizzat bulunmayı
 Standart ölçülerde verilecek masaya (stand) ek yapmayacağımı
 Komite tarafından belirlenen standın kurulum yerini değiştirmeyeceğimi
 Stand alanında herhangi bir elektrikli, tüplü ısıtıcı veya pişirici vb. bir cihaz bulundurmayacağımı
 Masa (stand) ile birlikte tarafıma teslim edilecek olan masa örtüsü ile masanın üzerini örtmeyi, isimli
yaka kartını görülecek şekilde boynuma takmayı ve festival logolu önlüğü belirtilen tarih ve saatlerde
üzerimde taşımayı
 19-20 Mayıs 2017 tarihlerinde, saat 09.00'da, tarafıma tahsis olunan, standın başında bulunmayı ve
yukarıda belirtilen malzemeleri teslim almayı, akşam kapanış saatinde tarafıma zimmetlenen masa
(stand) ve sandalyeyi imza mukabilinde yetkililere teslim etmeyi taahhüt ederim.
Teslim Eden :
İmza
:

Teslim Alan :
İmza
:

3. SAMSUN YÖRESEL OT YEMEKLERİ FESTİVALİ SATIŞ STANDI BAŞVURU FORMU

Başvuru No :
Stand No

Başvuru Tarihi :......./........./ 2017

:

TC Kimlik No :......................................................................................................................
Adı Soyadı

:......................................................................................................................

Adresi

:.......................................................................................................................

............................................................................................................................................
Telefon No :................................................................Mail :..............................................
Standın Konusu :......................................................................................................................

Stand kaydı için gerekli evraklar


2 adet vesikalık fotoğraf,



Nüfus cüzdanı fotokopisi

