قوانین غرفه سازی در نمایشگاه کار دانشگاه تهران

 .1به منظور غرفه سازی  ،انجام برش در این مرکز ممنوع می باشد.
 .2قبل از ورود دکورهای آماده به محل برگزاری الزم است فضای غرفه به وسیله ناایلو پوشا
داده شود.
 .3استفاده از بتونه روغنی و رنگ روغنی در غرفه ممنوع میباشد.
 .4ارتفاع مجاز غرفه با توجه به محل قرارگیری در نمایشگاه کار دانشگاه تهارا  242ساانتی متار
میباشد که الزم است شرکت غرفه ساز موظف است فضای اطراف غرفاه را بعاد از نصا تمیاز
تحویل نماید و وسایل اضافه را به صورت کامل خارج نماید.
 .5مسئولیت خروج دکور غرفه به عهده پیمانکار غرفهساز میباشد پیمانکار موظف اسات در ماور
اعالم شده راس ساعت در محل برگزاری نمایشگاه حضور داشته باشد .
 .6بعد از جمع آوری غرفه ،فضای غرفه همانند روز شروع غرفهساازی بایاد تمیاز باه مادیر ساالن
تحویل گردد.
 .7مسئولیت هرگونه خسارت به غرفههای مجاور توسط کارگرا غرفه ساز به عهاده شارکت غرفاه
ساز و شرکت کنندگا میباشد .
 .8استفاده از هرنوع چس  ،سورا کاری و یا نص هر وسیله به دیوارهای سالن ممنوع میباشد.
 .9شرکتکنندگا یا پیمانکار سازنده غرفه موظف است همراه رساید دکورهاای از پای آمااده
شده جهت تحویل کارت شناسایی و یک عدد چک معتبر به عنوا ضمانت ،تکمیل فارم تعهاد
نامه و اخذ مجوز به مدیر سالن مراجعه نماید.
 .12بمنظور رعایت استانداردهای معمول خصوصا حفظ ساالمت و بهداشات افاراد حاضار در زماا
غرفهسازی و حین برگزاری جشنواره  ،انجام عملیات برشکاری ،نجاری ،نقاشی ،چس کااری
(تمام مواردی که بایستی در کارگاه صورت پذیرد) در سالن جشنواره در روز آمادهسازی ممنوع

میباشد و صرفا استفاده از دکورهای آماده از قبیل ( ماکسیما؛ تتاری
جدید مجاز به فعالیت و غرفهسازی دارند.

و  )...و تکنولاوییهاای

 .11کلیه شرکتکنندگا جهت ورود به سالن و دریافت مجوز خروج از دانشکده میبایسات لیسات
تجهیزات خود را به مدیرسالن تحویل نمایند.
 .12شرکتکنندگا در تاریخ دوشنبه  27آبا ماه ساعت  8022الی  17میتوانند غرفه خود را جهت
تجهیز و غرفهآرایی تحویل بگیرند.
 .13شرکتهایی که نیاز به استفاده از غرفهسازی با دکورهای آماده از قبیل (ماکسیما؛ تتاری و )...
هستند میتوانند از روز یکشنبه  26آبا ماه الی  27ابا ماه ساعت  8022الی  17غرفه خود را
تحویل بگیرند.
 .14مدیریت سالن جهت یکسا سازی فضای نمایشگاه اقدام باه طراحای و سااخت غرفاه بصاورت
پروفیلهای هشت پر آلومینیوم سفید بهراه پارتیشن های سفید و نور پردازی کامال غرفاهداری
پریز برق و کتیبه نویسی بهمراه موکت کف به صورت رایگا می نماید .شرکتهاایی کاه قصاد
غرفهسازی از سایر روش های غرفهسازی پی ساخته مانند 0ماکسیما؛ تتاری و  )...را دارناد،
الزم به ذکر است حداکثر  15روز کاری قبل از برگزاری جشانواره کاار مراتا را باه دبیرخاناه
جشنواره به صورت کتبی اعالم نمایند.
*نکته 0برای شرکت کنندگانی که از غرفههای جزیره استفاده میکنند کف سازی اولیاه توساط
نمایشگاه کار انجام خواهد.
 .15به هر یک از غرفه ها یک عدد میز و دو عدد صندلی تعلق خواهد گرفت در صاورت درخواسات
ملزومات اضافی میتوانند از پیمانکارهای نمایشگاه کار دانشگاه تهرا اقدام به تجهیز غرفه خود
نمایند.
 .16برای تخلیه و برچید غرفهها باید صبر کنید تا کامال جشنواره کار به اختتامیه خود برساد و از
ساعت  16روز آخر جشنواره اقدام به جمع آوری غرفه خود کنید
 .17استفاده از فضا و راهرو اطراف غرفه ممنوع میباشد.
 .18به جهت نورپردازی از المپهای کم مصرف و  LEDو  SMDاستفاده گردد.
 .19در هنگام ساخت غرفه در صورتی که مدیر سالن تشخیص دهد که پیمانکار مربوطه نمایتواناد
به تعهدات خود عمل نماید و باعث تاخیر در برنامههای نمایشگاهی می گردد ،میتواند غرفاه را

تخری و هزینه تخری از ضمانت اجرا کسر گشته و مسئولیت آ به عهده مشاارکت کنناده و
پیمانکار ساخت میباشد.
 .22مشارکت کننده میبایست کلیه نقشه های اجرای غرفه سازی خاص خاود را باه تادیاد مادیر
سالن رسانده و مجوزات الزم را اخذ نماید.
 .21استفاده از تجهیزاتی که از برق سه فاز استفاده میکنند ممنوع میباشد.
 .22استفاده از تجهیزات صنعتی و سنگین در نمایشگاه ممنوع میباشد.

